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JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

ORQUEstRA DE
LANGENHAGEN
A Orquestra de so

pros de Langenhagen.
que fará uma apresenta
ção no día 31 de mar

ço, às 20 horas, na I

greja Matriz São Se-
bastião, para o públi
co da região, foi funda-

.
da em 1958 pelos cida-"
dãos de Langenhagen
(Alemanha) e que atín

.gíu sucesso tnternacto-
, nal, tendo realizado
turnês pela França, Es
candinávia, Estados U
nidos, Reino Unido,
Bélgica, Rússia e no

Brasil, 'já por quatro
vezes. Seu repertörto
abrange desde a música
de sopros clássica até
óperas, operetas, musi
cais e obras de compo
sitores cont-emporâne
os •

.

Nesta apresentação
em Jaraguá do Sul, a

Orquestra apresentará
um .programa popular.

.

Após, os seus 58 com

ponentes (com idade va

riando de 16 a 60 anos),
participarão de um [an
tar festivo, no Parque
da Malwee, onde a Ban
da Municipal de Jara
guá do Sul apresenta
rá o seu repertório. A
entrada será franquea
.da ao público.
PATRULHA MUNICI
PAL
O vereador-presíden

te Ademir Sprung, de
Massaranduba, propôs
a, criação da Patrulha
Mecanizada Municipal,
para atendimento

.

aos

agricultores. A propo
sição recebeu apoio u

nânime dos vereadores
e também do prefeito
Zeferino KukHnskI. A
leí já foi' aprovada e

serä regulamentada em
60 dias. A munícípalí
dade masSarandubense
está também .adqulrln
do uma retroescavadeí
ra nova, para os servi
ços da admínístração
municipal.

RESULTADO DA LOTO

As dezenas sorteadas
no teste da Loto, ontem,
são: 03-11-13-57-77.

Materiais: Prefeitura
•

var mover ação
DOENÇA IMPEDIU POSSE DE

TANCREDO ONTEM

Em função de uma intervenção cirúrgica de

emergência' nas primeiras horas de ontem, sexta

feira, o presidente eleito não assumiu o cargo.
O vice-presidente José Sarney assumiu inteira

mente e exercerá enquanto durar o impedimento
de Tancredo. I

Ainda não Ioí desta vez

que' o Prefeito Durval
Vasel manifestou-se pu
blicamente acerca do e-

. )

pisódio da eleição da pre-
sidência da Assembléia

Legislativa, onde um dos
. envolvidos foi o deputado
Roland Dornbusch. Isto

porque preferiu aguardar
o resultado da conversa

mantida com o parlamen
tar, às 16 horas de ontem,
sexta-feira, em seu gabi
nete, juntamente com o

seu' secretariado. Mas in
denenderite das conversa

('õp� ele onfpm. o rlimi'l. nn-
lítico contínua tenso, tu
do levando a crer JlÕ cor

te opfiJlitivo das relações
do Prefeito com Dorn
busch, oue antes eram as

maís amistosas possíveis.
Ficou para a próxima

semana a manifestação 0'
ficial. No entanto, Vasel
a respeito dos novos mí-

. nistérios do Governo' Fe
deral afirma que gostou.
":E: eclético e político e

ponho fé, até prova em

contrário". O Prefeito in
formou também que a mu

nicipalidade está entran
dn com uma ação cível na
justiça, para ressarcir Cr$
81.400 milhões,' que são
os valores corrigidos dos
materiais desviados da
Prefeitura, em 82. A ação
é movida contra os acu

sados e condenados Cutt

e Carlos Birkner e está
dando entrada no Fórum
local.

O Chefe do Executivo

Municipal de Jaraguä do
Sul anunciou a conclusão'
''do calcamento a lajotas
das ruas Jorge La
cerda e Alfredo Krause é,
para fechar o anel cen
tral falta somente a paví-"
mentação da rua Guilher
me Hering, que' íníciará
brevemente. No Grupo
Albano Kanzler, onde es

tudam cerca de 700 cri

anças, um muro foi cons
truido para possíbílítar o

aumento de éspaço· físico
do pátio e, para o mesmo'
estabelecimento, está-se

.

estudando a abertura de
duas novas salas de pré
escolar, dada a grande pro
cura' e clientela existen
te. Vasel autorizou a Se
cretaria de Educação do

Município a abrir duas
turmas ,uma na Escola Al
berto Bauer e outra na Es
cola Machado de Assis,
em João Pessoa.

Outra informação refe
re-se a abertura da licita

ção para a compra de um

motocríper e um trator

para os serviços de 'terra
plenagem e aterro. Calcu
la-se que os investimentos
com esses maquinários de
vam chegar a Cr$60 mi
lhões.

do Artesanato

nergia Brasileira, de Joín
ville, que mostrará em su

as músicas ternas regíona
listas, de todo o Brasil;
às 11 horas será a vez do

Grupo Musical Tom Natu-
. ral, de Jaraguá, formado

por violões, gaita-de-bo
ca e flauta; nas primeiras
horas da tarde, Paulinho
e seu órgão elétrico e às

16 horas, Musical Ramos
e Rael, de Joinville.

A Feirä de Arte e Ar
tesanato ínícía-se às 7 ho
ras.

Leilão rendeu Cr$ 13,7 milhões
próximo sábado, às 9 h,
nas dependências da Fun

dação Educacional Regio
nal Jaraguaense-Ferj.

O leilão promovido na

manhã de sábado, no Cen
tro Empresarial, pela Uni
ão das Entidades Filan
trópicas de Jaraguá do

Sul, rendeu a importância
de Cr$ 13.774.000 e con

tou com a participação de
163 pessoas. Praticamente
todas as mercadorias doa
das pela Superintendên
cia da Receita Federal pa
ra o Paraná e Santa Cata
rina, através do Dr. Mas
sad Deud Filho, foram leí
loadas e as restantes, em

pequena quantidade, serão
vendidas durante o bazar

prooramado para o dia 23,

A Ferj, através da sua

direção, está agradecendo
o apoio da comunidade à
iniciativa e informa que o

sorteio do vídeo-cassete
acontecerá no dia 27· de
abril, pelo sorteio da Lo
teria Federal. E por outro
lado, foram íniciadas es
ta semana as obras de

construção do segundo
bloco da Fundação, que
constará de duas salas de
aula, cerca de 200 m2

ICM _ O VALOR ,RETORNADO -t\0S MUNIClpIOS

Segundo informações da secretaria executiva da
Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, a cota

do Fundo de Participação dos Municípios a ser trans

Jorída aos municípios neste mês -de março, terá um a.

créscimo de 31,62% enquanto que o' "bolão" do ICM
trensíerído no día 10, foi de Cr$ 13.767.856.780. Rate

ados entre os 199 municípios catarinenses, de acordo

com os seus. índices de participação, cada município
elo Vale do Itapocu recebeu os seguintes recursos:

Barra Velha Cr$ 15.497.914, Corupá Cr$ 36.932.387,
Guaramirim Cr$ 49.389.947, Jaraguá do Sul Cr$ ...

424.491.904, Massaranduba Cr$ 43.836.273 e Sthroeder

Cr$ 15.078.408.Estes valores são da primeira quinzena.

Hoje tem Feira

Após dois meses de pa
ralização, recomeça neste

sábado a Feira de Arte e

Artesanato, na Rua Quin
tino Bocaíúva, ao lado da

Prefeitura Municipal. A

Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turis

mo,
-

promotora do even

to ,com a colaboração da

Associa-ção dos Artesãos
de Jaraguá do Su1, progra
mou uma série de atrações
ao público, durante todo
o día, Segundo' o secretá
rio Balduino Raulino, às 9h

apresenta-se o Conj. E-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WALDEMAR ROCHA PRESIDE O CB.BOTAFORA

Foi empossada festivamente no. dia 1 de março,
a nova diretoria do Clube de Bolão Bota-fora, afilic'To
ao C.A.Baependi., que reúne valorosos bólonistas que
nraticam o esporte às quintas-feiras. A sua constítutcvo
é esta: Presidente Waldemar Rocha, Presidente de Hon-

/ ra Bruno Wolf, Vice-Presidentes Germano Wolf e Mil
ton Maiochi, Tesoureiros Wilson Rabello e Roberto
Olíveíra.c.Secretáríos Renato Régis, Adolar Moretti,
,(\ rvberto Léo Bartuscheck e Altair Pieper, Relacõés
Públicas Aryberto Bartuscheck e Flávio Ribeiro, Co�
mfssãó" TecnÍca-Afdo 'Barfel e Wlademer Mazureehen.
Comissão Excursões Guilherme Neitzel, Dietrich Hu
fenuessler e Wigando Reeder, Comissão de Festas
Waldemur Rocha, Egolf Täschner, José Flávio Uhels
kí e Germano Wolf, Oradores Raimundo Emmendörfer,
Fídélís Wolf, Dietrich Hufenuessler e Altair Pieper"
Intercâmbio Germano Wolf, Werner Voigt, Walter
Gosch, Geraldo Martins e Walter Bartel. Aos novos'

dírigentés do Botafora, os nossos cumprimentos.

GRUPO WEG INVESTIU 12.398 BILHÖES
NO ANO PASSADO

Segundo o "Notícias Weg", de janeiro!feverei-ro-
1985, os investimentos feitos no ano passado, nas sete
empresas do Grupo Weg, atingiram aos Cr$ 12.398
bilhões. Diz o ínformatívo que, "os bons resultados a

presentados pelo balanço financeiro do exercício de
1984 devem-se, em grande parte, a uma política sau

dável de réaplicação de receitas. No ano passado o

Grupo Weg investiu 2,-753 bilhões em terrenos e cons

trução civil; 3,856 bilhões em máquinas, ferramentas,
equipamentos e embarcações; 3,00g bilhões em tecno-
10gia; 34'3 milhões' em treinamento; 1,361 bilhão em

móveis, utensílios e veiculos; e 1,016 bilhão em reflo-
restamento".

"

Por empresas, foram estes os investimentos: Ele
tromotores Weg Cr$ 3.545' bilhões, Weg Acionamen
tos Cr$ 3.626 bilhões, Weg Máquinas Cr$ 291 milhões,
Weg Transformadores Cr$ 280 milhões, Weg Química
Cr$ 591 milhões, Weg Penha Pescados e-s 2.505 bi
.lhões e Weg Florestal Cr$ 1.554 bilhão.

Celina Cahereireiros
Fazemos os mais modernos cortes como punk,

new wave,_john wave, cortes a navalha, pentea
.dos coloridos, lançamento de novas cores, per
manentes e manicure, com uma bem montada

equipe formada pelo Dr. Raul' (esteticista), Ro

seeler, ,Márcia e SérgIo.
Rua Gumercindo da Silva, 119 (ao lado da Caixa).

,

, Fone - 71:-2165

PÁRA TODAS AS OCASIõES E roDOS
OS GOSTOS, PRESEN1ES DA

Relojoaria, AVENIDA
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, 9

Foto Loss
Brindes na revelação de seus filmes

Você escolhe:' blusão de nylon, bolsa térmica,
máquinas fotogrãficas, luvas Ou posters.

.Só o IpSS que dá presentes.

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, só na

Joalheria A Pérola'
Em anexo, a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

comprove.
. Rua Reinoldo Rau, 289 .: Fone 72-1823

,
.

CORREIO DO POVO

Gent.e &
33 anos de fundação e na

oportunidade, às lOh, na

Praça Paul Barris, foi plan..

toda uma árvore, com' a
presença dos rotarianos.
São remanescentes da fun
dação os comp. Marcatto,
Loreno, Dietrich, Mazurê
chen e Buhr.

-

. Os Lions Clube

centro.'e Cidade Industríal. já es

tão em plenas atividades
Agora os leões e domado
ras estão se preparando
para partlcípar da Con
venção Distrital, que acon
tecerá em Rio do Sul, nos
dia 12, 13 e 14 de abríl.'

.

Eles' pertencem ao Dístrí-,
to L-D.

.

f�\
,

- Em
-

ritmo acelerado'
estão as obras de constru
ção das dependêncías da
Associação RecreativaMa
rtsol, por sinal, de multo

.

bom gosto. Brevemente, o
presidente da ARMA, Má-' ,

rio Rassweller, mostrará
à imprensa detalhes do
empreendimento. Para
béns

.

p-ela mícíanvar 1
- A pornografia grassa'
nos cinemas. No Cine Ja
razuá, estará em cartaz a

partir das 20h15 deste sá
lbadOl, até quinta-feifé�,
"Oh! Rebuceteio", censura
18 anos, filme erótico com
cenas de sexo explicito:
_ O Clube Intimo Me
negottí, reinicia no dia 22,
sexta-feira, as .suas ativi
dades. Na oportunidade,
a Sra. Lurdes Bruch, espo
sa de Ilário Bruch, vai 0-·
ferecer um café às inte
grantes do simpático Clu
be. }
- No Clube Atlético Bae
pendi, que já está expe
dindo convites para o seu

"Baile de Páscoa" (6 de a

bril), estão abertas as íns-'
crições para aulas de tê
nis, para iniciantes e ini
ciados, ao preço de Cr$
5 mil.

_ Nó dia 26 de março
pröxímo, Jaraguä do Sul
comemorará o 510 ano co

mo munícípío emancipado
pollticamente. Nenhuma
programação 'festiva ou

oficial foi programada pa
ra marcar a efeméride.

Informações
assessores. A comitiva foi

recepcionada por autori
dades municipais com um

almoço nas. dependências
do Restaurante Represa ..

_ Contando maravilhas
da viagem empreendida ao

meio-oeste catarinense, so
bretudo pela fidalguia e

hospitalidade da gente de
Treze Tilias e Praíburgo,
os familiares de Sigolf
Schänke, .Waldemar Ro
cha, Mauro Koch; que fo
ram acompanhados de Do
na Maria Menegotti e das
senhoritas Lilian e Cláudia
Emmendoerfer.

_ No Rio de Janeiro, on
de acompanha a coluna"
quem aniversaria hoje é
o conhecido causídico Dr.
Luiz de Souza. Amanhã,
domingo, o professor, jor
nalista e hístoriador Au
gusto Sílvio Prodöhl e no

dia 20,. Paulo Roberto Bau
er, diretor-presidente da
Erusc, em Florianópolis.
_ Foi muito concorrido
o leilão realizado sábado,
no Centro Empresarial, pe
la União. das Entidades Fi
lantrópicas de Jaraguá do
Sul. A renda atingiu qua
se Cr$ 14 milhões e os

restantes dos materiais
doados pela Receita Fe
deral serão vendidos 'no
bazar, sábado, dia 23, às
9h, na Ferj.

.

-_ A AABB de' Jeraguá'
do. Sul, presidida por Luiz
Celso Trindade

c Muniz,
participará de 4 a 1 de
abril .em Chapecó, da XVI
Jornada Esportiva Catari
nense de AABBs (Jeca),
nas modalidades de fute
bol soçaite e de salão e

tênis de.mesa. A AABB de
Massaranduba vai tam
bém marcar presença.
- Aliás, 'falando em Ban
co do Brasil ,está em fase

,
final de construção a nova

agência tíe Guaramlrlm, na
rua 28 de Agosto. A sua

inauguràção deverá acon

tever brevemente, muito
embora não haja data mar
cada.

�', A Sra. Maria Piccinini
�chmitz, da Confecção
Sueli, esteve .esta semana'
no Rio de Janeiro, obser
vando i

as últimas novida
des da moda outono-in
verno Nas suas laias em

Jaraaué. muita coisa nova

vai pintar.

- O' Rotary 'Club de Ja

raguä do Sul comemorou

dia 14, quínta-Ieíra, ª��

_ Colou grau dio 10 de

março, no Santa Mônica
'Clube de Campo, em, Cu

ritiba,-a Srta. Renate Mar

quárdt, filha do casal He
inz (Asta Breíthaupt] Mar
quardt, Ela graduou-se no

curso de formação de psi
cólogos da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Le
tras Tuiuti. :E maís uma

jaraguaense que vence a

dificil batalha da univer
sidade. Parabéns a nova

psicóloga e a seus pais.

_ Conforme a coluna an

tecipou, em primeira mão,
na edição passada, Jara

guá do Sul vai mesmo re

ceber o Panorama de Ar
te/Cultura, no período de
08 a 18 de maio. A promo
ção do Governo do Esta

do, através da Fundação
de Cultura, trará à nossa

cidade 78 obras de 29 des
tacados artistas plásticos
catarinenses, dentre eles
Thais de Oliveira, aqui de .

Jaraguá.
'

_ A 2a Vara Civel da Co
marca de Jaraguá do Sul
terá dentro em breve um

novo titular. Trata-se do
Dr. Carlos André Morei
ra ,da Comarca de Videi
ra, que substituirá o Dr.
Sérgio Luiz Rosa de Bem,
hoje judicando na cidade
de Lages. A designação do
novo titular da 2a Vara
foi publicada 'no Diário
da Justiça do dia 5 de

o Jaraguá Motor Clu-
be marcou para o dia 02
de abril, assembléia para
eleição do Conselho Deli
berativo e Diretoria e, ..

também, para a. prestação
de contas. A simpática Jé
anete Miriam Piske é a a-
tual presidente,

'

março.

- A Paróquia São Sebas
tião marcou cursos de noi
vos nos dias 14 e 21 de ,a

bríl. das 8 às 12 horas.I E
a partir de lade junho,
vigorarão os novos horá
rios para as celebrações
matrimoniais. Os comuni
tários serão realizados às
lOh, 15h30 e 16h15 min e

os especiais às 11h, I1h
15 e 18 horas.

.

- Oi advogado Dr. Hum
berto Pradí, Presidente da
Ordem dos Advogados do
Brasil/Jaraguá do Sul, es
tá participando desde on

tem, na Capital do' Esta
do, da Reunião do Colé
gio de Presídentes de Sub
seções da OAB em San
ta Catarina. Novidades à
vista ...

_ Esteve em Guarami -

rim .na sexta-feira, dia 8,
o secretárto da Fazenda
Nélson Madalena, acom

panhado,de seu, adjunto
José Machado Cavalcanti,
do Procurador ,Geral da
Fazençla l:iélio'ga-Nová �
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CORAL EVANG:etICO RECEBE 1 MILHÃO DA rcc
IRMÃO GERALDINO (ERNESTO MOREnO) PiU!(:ISA DE AJUDA

Novamente ' .abrímos
espaço neste semanário
para abordar o estado
de saúde de um ilustre
proíessor marista que
aqui lecionou por värí-.
'.os anos no Colégio São
Luis. Muitos quadros
de 'formatura contém a

, foto desta, grande per
sonalidade humana, que
hoje necessita de nossa

ajudá. VAMOS DAR UMA'
Este apelo, pois, é di- MÃO 'AO IRMÃO GR-
rígído às pessoas

'

em RALDINOI ELE NECES-
geral e aos ex-alunos SITA URGENTEMENTE
em pertícular ,em gran- DE UMA CADEIRA DE
de número, na região. RODAS PARA LOCO-
.

Irmão GeJalcijno (Er- MOVER-SE.
-

VAMOS
nesto Moretto), filho LIBERTÁ-LO DESSE
de Ferdinando Moretto" CONFINAMENTO FI-
e Rosa Moretto, nasceu Muitas formas foram SICO A QUE A DOHN
em Nova Prata-RS, em tentadas aqui e na Capí- ' ÇA O SUBMETEU.
2L09.25 e encontra-se. tal do Estado, mas a ' Nossa cidade, nossa

atualmente em Santa, boa v.ontade geralmente .gente e, os ex-alunos
Maria: completamente esbarra em algum entra- nunca se omitiram'
cego e paralltlco. ve burocrático. ' quando se tratou de a-

Seu drama já conta- Pensou-se, então, numa judar o próximo. Agre-
.mos tempos atrás e mui- campanha de arrecada- cemos antecipadamente
tos ex-alunos se mos- cão de fundös para u- por maís este gesto de
traram ínteressados nu- ma cadeíra de rodas e solidariedade humana.

ma ajuda que pudesse
minorar o seu sofrimen
to.

o ,BRADESCO local a- ,

bríu uma conta, para
:9()ntribuições espontâ
neas, sob n° 20.169-3
Pessoas 'e ex-alunos
do mestre escola caren

t� poderão manter con-,
tato, com um' irmão de
Geraldino - Irmão To

,pi, �� Juvenato Maris
W' neata cidade.
;, ��..

, ..

Gaplan mostra
Na manhã de ontem, dia Fiscais de Santa, Catari-

15,' nas dependências do na, Dr. Romildo Roberto
Centro Empresarial de Ja- Koenig, explanou na As
raguá do Sul, o Secretä-. sociação Comercial e In
rio-Chefe do Gabinete de dustríal de Jaraguá do Sul,
Planejamento do Estado, a elementos ligados as ad
Francisco de Assis Cordel- I ministrações munícípaís,
ro e o Chefe da secreta- escritórios de contabilida
ria de Articulação com os de e contabilistas de toda
Municípios do Gaplan, Flá- a' microrregião, a, nova

víó Velozo da Silva, reu- sistemática .do Dief, doeu
niram-se com prefeítos e'

,

técnicos das prefeituras da
Associação' dos Muníeípí-. O vereador Luiz 'Alberto Oechsler, teve aprovada
os do Vale do Itapocu, na Câmara, indicação para que o prefeito Durval Va
sobre o "Programa de A- sel oficie à Celesc, solicitando a implantação de ílumí
poio ao Desenvolvimento nação públíca na Ilha da Figueira, a partir do estädío
Urbano das Cidades de do Figueirense até o Salão Vitória. Segundo o veres

Pequeno Porte - Prourb", dor, que trouxe um abaixo assinado com 112 essínatu

q.ue comtemplárä campo- ras, são centenas de estudantes e trabalhadores que
nentes de infra-estrutura trafegam à noite naquele trecho, onde são necessárias
básica, obras comunitárias, a instalação de 48 iluminárias. Beto requereu também
máquinas e equipamentos o .restabeleçímento da linha de ônibus das' 19h, senti
rodoviários, ínfra-estrutu- do Centro-Ilha da Figueira, suprimida pela empresa,
ra para a- agropecuária e sob.a alegação' de ser deficitária naquele horário. O
assistência técnica. . vereador está g\stionando o retomo daquele horário.
o- Governo do Estado. Já o vereador Ortval Vegini pediu à Divisão de

está negociando com o Obras da Prefeitura, o alargamento e ensaibramento
Banco Mundial um .emprés- da Rua Bolívia, bem como a sua ílumínação. Amoldo
timo de US$ 30 milhões Schulz, do PDS, teve-eprovado pedido de informação
para financiar tais empre- (o PMDB votou contra) sobre os caminhões, automó
endlmentos nos pequenos _ veis e maquinários. e seu JIS0 atual. O pedido resultou
múníclpíos catarínenses. E em violentas discussões, considerado absurdo pelo e

foi' com" o objetivo de dil Almíro Farias, enquanto o autor defendia,' afír
transmitir à região' deta-: mando que "o' povo precisa de uma prestação de con
lhes doProurb. em especí- tas a esse, respeito". Orival Vegini igualmente posí
al ·à sua -operacionaliza- cionou-se com relação ao episódio..
ção é que foi realizado o Outro pedessista, Luiz Zontà; criticou a DiVisão·
encontro na manhã de on- de ObrEis da Prefeitura com relação a conservação de
tem, com a presença de estradas e lifas no interior, que é precária "e deficien
prefeitos e técnicos de to- te". Zonta sugeriu que' zeladores contratados fizessem
do o Vate do Itapocu. a conservação, com relação a roçada das testadas e de
MOVIMENTO ECONO- sobstrução de bueiros e, nesse particular, após a ses

MICO são ,o secretário de Serviços Públicos,' Álvaro Rosá;
" No 'dia 1 passado, o co- informou que já existem zeladores nas res!iões de mor

ordenador do Centro de ro em todo o m�icipio,. realizando o' ttàbalho de 'Um
InformaçOes Econômico· Pßza -e çO!l$ervaçlo.

Prourbo região
mento destinado à coleta
de informações

' econõmí
co-fiscais, assím como es

dareceu dúvidas acerca

das modíffcações introdu
zidas. O Dief, que registra
o movimento econômico
das empresas, deverá ser

entregue nas Bxatorías Es
taduais ate o dia 30 de a

bríl.,

VEREADORES REIVINDICAM PARA COMUNIDADE

-

Representando o Estado de Sänta Catarina, o Su

perintendente da' Fundação Catarinense de Cultura,
Udo Wágner, participou nos dias 13 e 14, quarta e

quínta-Ieíres, em 'Goiânia, do Fórum Nacional de Cul

.tura, presidido pelo novo Ministro da Cultura José A

parecido de Oliveira, escolhido' pelo .presídente Tan

credo Neves. No Fórum, foram discutidas as linhas de

ação do novo governo na área de cultura e reuniu os

secretários de cultura de todo o País.
.

Comentando a sua participação, Udo Wagner dis
se esperar que as diretrizes fixadas sejam 'executadas
e acredita que O' Ministro cumpra com o' prometido,
nois 'já o conhece e gozei de bom trânsito, fato qué con

sidera importante para Santa Catarina.
COJlAL EVANG:eUCO

'
'

.. ,' '"

O .Governo ,do Estado .atravêsda FCe,' entregou
días passados ao Coral da Comunidade Evanzélíca Lu
terana de Jaraguá do Sul, um cheque de Cr$ 1 milhão,
destinados à compra' do' novo uniforme, visando re

presentar condícnaniente Santa Catarina, durante a a

nresentação programada'; para.o: mês de junho, no PA
raguai. Por outro lado; está confirmado para o período
dé 8 a 18 de maio, em Jaraguä do Sul" o Panorama Ca
tarínense de Arte/Pilitura; que reunirá, 18 obras de 29
expressivos artistas plästi.cos do Estado. O Panorama
.le Arte atingirá' doze municip�os�pólós.

PGr será lançado no Vale'
O Planejamento Global 'Integrado-Prãl, Ano IV,

serä ��çad<? no próxima semana na mícrorregíão, pelo
Gaplan. O programa pretende levantar as necessída
des, aspirações e problemas dos munícíptos catarínen
ses, nas áreas do legíslatívo m-unicipal, judiciário, ad
ministração municipal, energia, comunicação, sezuran
ça públicéf; educação, esporte, cultura, servícos.. indús
tria, agropecuária, saúde, saneamento, meio-ambien
te, serviços urbanos, previdência, assistência, habita
.ção e transporte.

O Gaplan pretende conhecer a realidade de cada

município. Os resultados do levantamento estarão
concluídos até maio � servirão de, orientação ao Gaplan
p'ara aplicação dos recursos externos que serão obtí

dos junto ao Banco Mundíal, para o "Programa de A

poio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pe

queno Porte' do Estado de Santa Catarina-Prourb",
.

O calendário de visita dos técnicos do Gaplan ao

Vale do Itapocu é este: dia 18 de março, às 14h em
Schroeder e às I1h30 em Guaremírím: dia 19, à's 9 h
em Massaranduba e às 15 em .Bárra Velha; dia 2Q, às
9h em Jàraguá do Sul e às l5h, em Corupá..

Deputados da região assumem

Mesa da AL
Depoís de onze días de impasse, a Mesa Diretora'

da Assembléia Legíslatíva foi eleita na manhã de se

gunda-feira, com o .Poder voltando a funcíonar- nor
malmente no período da tarde, com a . .realização de
sessão ordínäría. A obstrução que vinha sendo apli
cada, pelo PMDB e PFL foi quebrada pelo deputado
Dércío Knopp, que dícídíu comparecer em., , plenário
possibilitando assim a existência de quorum regimen
tal - 21 deputados - e em troca foi: beneficiado com -sua -

eleição para ocupar o cargo de 3° Secretário da Mesa.
Desta forma, a composição da' Mesa da Assembléi

a ,legislativa ficou distribuída entre os quatro díssí
dentes do PMDB e três pedessistas, que passaram a

ocupar as seguintes funções: Presidente Stélio Boabaid,

(pMOB)., � ° Více-Presídente Roland Dornbusch (PMDB),
2D, ViCe-Presidente Nagib Zattar (PDS), '1° Secretário
Octac.,tlio Pedro �amos (POS)I 2° Secretário Jorge Gon

ç�lv�s da Silva (PMOB), 3° Secretário' Dércio Knopp
(PMDB) e .4° Secretário Neudy Massolini '(PDS).

, A votação ocorreu em clima>t€mS9, Como, era' eS
peraqo. A� previsões anunciadas no "Correiocdo Pev'?"
se con(irmar�m" ten.do os dois deputados representan
tes da _r�g_ião -" Dornbusch e Octacílio - assumido res�

pecU�amente a la Vice-presidência e a la secretaria
da A_mblé,la LQgislativa..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- anos.

09."03.85 - Erich, Krueger ,-79 anos
,

10.03.85 - Ida Hansen - 13

"
"

",' ,,' ,
,

rI"
''', ,-

>CORREIO DO POVOsemsne de 16 a 22 de março de 1985, I-

'��:':::''''':'::'''':::''''::____:;'_:..;_� _

José Gregório -Kleili e 1---.....����=� Caroline, filha de Nélson= -Proclamas de Casamento "racema de ,Lourd,é$ Voss
RI"�·

Ele, brasileiro, solteiro",

ANIV:IMA AJ.... .I._
,

(Véra] Voigt
.

1C' '1 d torneiro, natura de 'Jara-
,

Aniversariam hoje',' ta Dia 19 de íevereíro
Á Müller Grubba, Oficial do Registro, lVI o

I st Est do

U

d Ante urea
• S I fi t do de S..I. guâ do Sul, ner e. '. � "

Dr. Luiz de Souza no Rio ,Ana Paula, filha e n 0-

J fi Distrito' da Comarca' bde Jarag��:poare��ran: aem Cartório, domiciliado e residente i

de Janeiro, Sr. Célio Ren-
.

nío (Lamir) Lourenço.
Catarina, Brasil. Foz sa "que

.' .

se habili- na RUa Jo,aquJm Prancís-
gel, 5r. Ivo Siewert. Sr. Día 22 de fevereiro

exibindo os documentoo exigidos pela I". a fim de

co de Paula, nesta cidade,
Rudolfo Brandt, Irací Barg, Débora, filha de Roberto

tarem para casar. o, se""lntes:
." .r: ,

filho de Lauro Klein'.• de
José Kasmirski, Daniele (Rosant) Breithaupt.

Edital 14.113 de
: 01.03.85 .

Zoz e de Amacilda Vogel AlídíaWuérges Klein,' Ela, .

Luise Krause. Dia 03 de mh�ar�o Reonel 'Valmir José Wolodasc-
Zoz:

,

"

'

'brasileira,_soltêira, ,

, ser-

Aníversartam domingo Rodrigo, fil o e -

-

zyk e Marta PereIra'.
" Edital: 1.; 116 de' �1.03,8:j vente .natural de Aprúna,

A t Sílvio Pro- cio (Irene) .Mueller. Mar-
Ele brasileiro, solteiro: A'd'aír. Hän,emann e, Leo-, neste -Estado.: domiciliada

Sr. ugus o .

Cl'a, fllha de Elenor : (Ina ) ,

,

döhl, Sra. Cleide Syrlene
Schuh, ,Fer,nanda, filha de,' operário; natural=de JOi�-' níta Boshamlller

e residente na- Rua Afon-
Gonçalves Laudo, Sr. Jo-

II -viIIe .neste Estado, domí- Ele .;br.SiI�r<! I. solteiro,
so Bartel. 196'1. nesta cída-

-sé de. Avíla, Sr: Adalber- Altair [Deíse) Maffezz� l.

ciliado e residente em Es; .. pedreiro, .natúral d� .Jara-
de, '!ilha de Evaldo .Voss

to Bertoldi, Gérson' Lue- Rogérío, filho de Raulino
trada -Ita):ÍOcuzinho. 'neste

. guá do Sul, neste J,\s!ado. e' de Luísa dos ...: Santos
ders Edinara Adelaide (Nelza) Spr"liémann.

distrito, filho de Miguel domiciliado e residente Voss,
Boss: em Arthur Nogueí- Dla 04 de março

,

.

Wolodasczyk e a. Maria
na -Rua Bertha Weege. 585 Edital 14.1 81. de �2.0S.85

ra-SP; Ivan Roberto Mar- Jean Maciel" filho de In�-
Wolodasczyk. Ela, brasí-

nesta cidade" filho .de
Rolf José KUmkowskl' e

quardt em .Ille, Horlando neu (Ins) Pawlak. Jeff;r- letra, solteira, operária" Walter Hanemann e de Lucélía Margareta Spo!zt.
Ponticelli, Karine, filha de son César, filho de Celso

natural dé Massaranduba, Alzira Konell Hauemann. Ele brasileiro; .

.solteíro,
Leomar (Ro,silene) Leier. (Hilda) Bísoní. Sér� JI.:

neste Estado; domiciliada
Ela, brasileira.: solteira, lat�eiro, natural de .Luís

Día 18 de março
.

filho de Sérgio ( ZIrt" e residente na Rua Cam-
operárla .. natural de Mate-

Alves; neste Estado, do
Srai Yolanda Nicoluzzi Prâ.-Roberto Cristian0i:, r po Alegre, nesta

..

Cidade,
Iândia, Paraná, domicilia-

.. miciliado e residente na
Motta, Sr, Hans Beyer em lho de Alirio(Rosane) a ".

filha de José Pereira e de
da e residente na Rua Ber-

Rua Professor Simão Hess,
Cascavel-Pk.; Sr. Wal- sochio.

Anastacía Sabei. .

tha Weege, nesta cidade, Vila do Salto, em Luís Al-
mir João Medeiros, Sr. 1- Dla 05 de março

Edital 14.114 de 08.03.85" filha de Rudolfo Bosha-
vesvneste Estado, filho de

'

W 1 Solange Deise, filQa de A-
i T ii e Ma •

F" h"
l'

tamar da Silva, Sr. a -

11 Renato Lu. oe a -

mmer e de Elvira' .ISC er Longinus Clemens K m-

dir Fadi, Sra. Waltraud S. milarJMarli) Giovane a.
ria AIegrl Boshammer. : koswkLe de. Hilda Zabel

Xavier, . Sandra, filha de
.

Dia 1O d� m�i:o 'deVal- Ele, brasileiro, . solteiro,
Edital 14.111 de 11.03.85 Klinlrowski. .Ela, brasilei-

Mário (Irani) �istow. Ale� San r? '-
z industriário, natural de Ja-' João A1jdlo Rosa e Hilotta

ra, ,solteira, .bordadeira,
Dla 19 de março demtro (Ed') Val.

raguá dó Sul ,neste Esia-'
Ma.. _ Ele. brasileiro, natural de Ja<a�uá do Sul,

Sr. Alfredo Lange em Co-) ESCREVE O LEITOR do, domiciliado e residen-
solréiro, industriAria, na: neste Estado, domiciliada

rupá, Sr. Renato Wunder-
te em' 'Barra do Rio Cer- tural,,�e, Jªr�iiA 9.Q ,S!ll"

'e residente em"Rtbeirão
lich em Piçarras, Sr. João Receb�mos do Ministro

ro, 'neste distrito, filho de'" n�st� Eotado, domicilia-
Molha, neste 'distrito, fi-

Carlos Lange em Compá, Daniel Faraco, ilustre bra-
HumbertQ Teçila e d� Ma- 'do e residente em Rio c.;r-

.

lha de Bruno C-h!odfnl e

S" José ,Bruner no Para- sileiro e amigo pessoal de ria de Lurdes Stein Tecda.
ro, neste distrito, filho ae

de Clara Pedram SpéZia.
ná, Dr. Paulo Roland Un" nosso diretor, a carta trans- Ela ,brasileira, solteua,

João Rosa e de Maria Ma-
Edital 14.182 de 12.03.85'

ger -em Jlle, Enéas. Neto . crita a segui.:. •
hit comerciária, ,,,,,,tarai de Ta-

dalena Ro.a: E)a ,brasilel-
Jorge Zapella e Maria de

Fernandes. "Tomei conhecimento,.
ió, neste Estado,' donnc,- 'ra,' solteira, industriária, Fátima da Cosla .

Dla 20 de. março pouco, de que talecera, liada e residente na Rua
natural de Schroeder, nos- Ele, brasileiro • solteim,

Dr.
.

Paulo Roberto Bauer em acidente de trânsito,
Joaquim Francisco de Pau- 'te Estado, gomiciliada e

operário, natural de Gua-
em Fpolis, Sr. Inocência. seu genro Dr. Antônio J.

la, nesta cIdade, filha d. residente em Barra do Rio
ramirim, neste Estado, do

Silva, Sia. Cecilia esposa Gonçalves. ,Arvilio Alegri 'e de lolan-
Cêrro neste distrito, filha mieiliado e residente na

de Amo Benetla, Sr. José 'O relato da vida do dr.. da Alêgri.. de. He;;'z Maa, e de HU-. Rua Domingos Demarohj,
Wat.ko, Sr. Edgar l'ia- Anttnio, publicado pelo Edital 14,115 de fl8.03.�5 degarg Pfleger Maa.. . n 215, nesta cidade, filho.
zera em Rio do Sul, Sr.. Correio do Povo, de Jar�

Cópia recebida cl<> Carto-. Edital 14.118 de 11.03.85 de Raulino ZapeUa e' cl<
Milda F. Schütze, Sra. A- guá do Sul. mostra �e,. rio de .Guaramirim, neste.

Ivo VaseI e IIIDlde Schlögi Maria de Souza Zapella.
raci Winter Schmidt, Nél, com seu fal'lcimento" nao

Estado. _ '.. • Elé, !>ró,ileiro ,solteiro, Ela .brasileira," solteira;
san. Lipinski.. sô os seus entes queridos, AdemIr GeraIdo Hem, e

metal�rgico, naJural de Ja- operárla,. "aturai de' Jaro-.
Dla 21 de m")'ço mas toda a, COmunidade Célia Z-oz. . . "rag_uâ tio $uI, ne�e Estado, guá do Sul, nest� Estado,
Sr. Manuel Henrique Ka- perderam uma presença Ele, braSIleIrO, soltetra,

domiciliado e reSIdente na
domidliada e reSIdente na

ram em Ctba" Sra. Renil- atuante e exemplar: a de.
balconistá, natural de Ja-'

Rua Pe. Aloisio Boeing,. Rua IOO-Acre, 281, ne$la
da K. Beck, Elói Zanotti, um homem de escol. Por ragúà do Sul, neste �sta',. 689 ,nesta cidàde, filho de

cidade; filha de Raulino
Célia Rodrigues. certo, sua memória há de

do, .1I0miciliádo e-reSJden-
Walter Carlos Germano Cytloco 'da Costa e. de Lu-

Dla 22 de março permanecer cama ele�en- te em Nova Brasilia 'Rua,
V.sel 'e de ·s,,'''fina. Bor- Zia 'Schmitz da Costa. '

Sra. Amaznda LenZi !.el- to valioso do patnmonlo Dona Antonia, 321: nesta tOlinLV'aseL I\la"brasi\ei- Edital IH83 de 12.03.35
tempergher, Sra. Nair El- moral de sua gente. cidade, filho de Gerhard '. Ia,. ",!teira, ,!I.o lar,. )latu- Reinaldo MedeIros e. lo
za Harbts Casam em Foz Trazendo, ao bom amigo, Henn e' Ursula Schwartz ral ilé CorupA, neste Es- naIde Marta Glovanella.
do Iguaçu, Sr. RobertoXai- {) conforto de. condiV;dir. Henn. Ela. ,brasileira,' sol' tado,. domiciliada e res!- Ele, brasileiro,. soltei""
ser, Sr: Guida PiittjeI, Sr. SeU pesar, ofereço-lhe o. teira, do lar, natural. ,de. dente na ,Rua Padre AIOl-

industriAria, . natural Ije
Rogério toewen, Sra. Eh- que posso dar e que a .

SchraMer, .' neste Estado,
sio Boeing,468�, nesta cida-

Laguna, neste Estado, do
alia ZieloiIlia, Sr., Edir es- .' consciêncià

. cristã que o> domiciliada
.

e
.

residente
de, filha de Friada Schlogl. midliado e residente em

. posa. ile Ärmiinlo Mar- distingue sabe tão bem a-: em Rúa 2!l de Agosto, 24
Edital 14.119 de 12.03.85, Nereu Ramos; nesteodi!ltri'

quarilt, em JUe. precia" minhas pobres, 21, em Guaram'"m, neste J611Q Malucl1akle Ana Ja-.
to. filho, de José de Bit- ..II' A L E C I ME N TOS mas sinceras orações pelo Estado; 'filha de Evaldo

nete JarQcbevski 'tencóurt Mêdeiros' e ,de
eterno descanso do Dr. '

,Blei' brasileiro, solteir?, Maria Fernandes Medeiro$.
Antônio.

tada, industrfá;rio, '!latur9.1 d� RIO
Ela, br&sileira, solteira,

Creia-me seu sempre a-
Não tenho palfvra� pa!a

" qo ,Öeste, "neste �stÇldo, industriária, natura1-' de
migo, ass. Daniel Farraco"..

confortá-lo. So o tempo domiciliado e. reSIdente
Rio dos Cedros, neste Es-;

Em nome de no.sso illre!or
se encarregará de SUâVl-. na Rua._ Padre Aloisio Bo-

tado domiciliada e : réSl
Ei familiares o muito obri- d- R ta me ape' "d d {'lho de '

,

, .

saI' 'a� ar. es, -

"'

..
,.- ',eing., nes�a,Cl a e" 1

'dente em 'l'lereu RaJ;IlösJ
gadol

nas ,oferecer-lhe a .mmha João MalllclIaki e ,de .Ca'
neste di;trito,JUha de Teo:"Prezaâo Dr. EugêIÚO: To- solidariedade nes.te,l�stan-, 'simirac', Matuchaki. ,"Ela, doró"Ciova,nella e de OU-inei conhecimento atraves �e ,dcilp'f?sO ,�.e sU�:�:ál� brasileira;' solteira; 'illdu�- vá' dÚ:lVaneila. ,

'ao "Correio do Povo", em de sua, faml la.,
,"

t
,',

'à 'natural 'de' Iraputa'-
-

5 d te Abe'latdö F.Monte-' ,nan,
"

", -, ..
,

E ue 'cheg'ue ao co-

'suà edição de 9 a 1
, ,o men

,', , '" "",'

I1:àiópolis, neste Estado, do- paraq' ,

finaante, do falecimento negro.
,.

""'d nte na nhecimentt:fdelodos, ffi'çtn-J Ern. nome do' nosso dÚetor
'

miciliada', e rAelsI, �
,

B de'li 'passar o presente" edf-
',N A • C I M - N T O I

. d'e seu gen,ro Antônio ,0-, ",

R'" J?a'dre 01810 oe-
.

r3 .CI

o melhor agradeci�ento ,na � . "'cl' ,

d'
'

f'lh de pela imprensa e em car.to-
..:.-----�---, ·sÉ: Gonçalves, vitima de,

,

.
,

M" 'ng nesta Cl, a e, 1 a

d

'
,

,

,

lid' t de frAnsi ao Dr, Abel�rdo.F.,' ,O�:, I
,:", '�hevski e aé tal, que' será pU�lica o

Dia 26 .de lan�lro . .-
.' • bruta ae en .e.. ·

'. .-.
tenegro _ !>rofessor !lme-,,_ Ma�I�� laror li" .

rió onde seré aflxadO"du-
VertCUana, filha:�d� Valde;o ,

'

to� Quei�a �cel�ar as .:,ml:-,
.rito' dá U'CnivE?ár,sidádê

' Fe- AEdnl,ItSa1la ':-41Ç>",pl,SaO,I,u"d� ,

t2�03,85' ra�te :15:gias; ,;:,�,� "�': . _

,�;

miró (.Álvlria) Metzmer, nhas. c��ole�clas� .e�ten- ,,' ,

.r ç.
Dia 16 ,��, f�l'�r�lro sivos a toda famiha, �nlu· deral �o ' ear_,

PÁGINA'Ot -,

. . .

....'..:.
.

.

-. �
Jaraguá do Sul

05.03.85 - Elvira' Zastrow
Schünke - 52 anos
06.03.85 - Anna ' Friede
marin Zeh - 58 ànos � Ver
gílio Satler - 87, anos' - AIt
na' ,Steinert Krüger - 88

anos.
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Página Serviçosde. TELEFONES' ÚTEIS ONIBUS

Bombeiros 193
. Rádio Patrulha 190

Deleg. de Polícia 12-0123
Deleg.Reg./Policia 72-1546
Detran/Ciretran o 72-1546

Hosp. São José 72-1977

Hosp. .lerazuá 72-1300
P05_0 de Saúde 72-0í'89
JNAMPS 72-0958
INPS 72-0369
Flef. Municipal 72-0988
SAMAE 12-0590

o.oo C:::"L::::�C 12-0924
Fórum 72-02RIl
Rodoviária 72-0447
Ferroviária 72-0405
Jornal "Correio do
Povo" 72-0091
Pontos. de Táxis 72-0861
72 0914, 72-0461, 72-0661,
72 0216 e 72-1799. I ILions Cidade Industrial-

o lsegundas-feiras,
20 h, no

'tajara. Presidente: José
IMPOSTO DE RENDA

�, T-Ienrique Pereira.
--------�--�----�

Os declarantes do Im-
------------------------------�--

posto de.Renda Pessoa FíJ
sica com imposto a pagar
ou a restituir, deverão
entregar suas declarações
nos bancos até o' dia 22
de março. Os que estão,
isentos devem apresentar
a declaração de rendímen-:
tos até 26 de abril.

Saídas da rodoviária de
Jaraguá do Sul para:

AUTO VIAÇÃO CATA�

RINENSE/REX

INDICADORES ECONOMICOS.
ORTNCLUBES DE SERVIÇO
Janeiro/85
Fevereiro/85
Março/8So
UPC

, Jl:l��et/84
Out-Dez/84
Jan-Mar/8S
CADERNETA
Janeiro/8S
Fevereiro/8S
Março/8S

. ALUGUEL _
RESIDENCIAL

Janeiro/8S anual: 155,79%
Fevereiro/8S anual: 162,62%
Março/8S anual: 171,83%
ALUGUEL _ COMERCIAL

Janeiro/85 'anual: 223,7 %
Fevereiro/85 anual: 232,03%
Março/85 anual: 22S,82%

Cr$ 24.432,06
o

Cr$ 27,510,50
Cr$ 30.316,57

mês: 10,5%
mês: 12,6%
mês: 10,2%

Reuniões-:"_

�... , . .- . ."............-"",.,...�. Joinvílle via
00

BR-IOl
6h25, 7h30, 10h, f2h, t3h
50, 16h, 19h e domingos
às 20h30 (extra)
Joinville via' Streit - 9h30.
São Bento do. Sul - 1h30"
lOh e 14h30. '88:0 Bento,
Rio Negrinho e Mafra -

o

19h15.
Corupá - 7h30, lOh, llh30,
14h30, 19h15 e 20h15.

o

Blumenau via Vila Itoupa
va - 8h40,. 16h30, 19h e

domingos às 20h30 (extra).
Blumenau via Pomerode -

7hlS, 9h3'),. 13h e I1h30.
Blumenau vi.a Timb6 e

Indaial - 141 iS.
Blumenau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, Itape
ma, Ttíucas e Florianópo
lis - 1h15 e 8h40 diaria
mente.
Barra Velha, Piçarras, I·
tatst, B:Camboriú, Fiorta
nópolis (secunda à sexta

-feira) - 1h30.

Itajaí, B.Camboriú, Floria
nópolis (período escolar
aos domingos) - 20h.

PENHA

Joínvílle e Curitiba - 61
30, 10h30 e 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaial
e Rio do Sul - llhl0 e 13�
30. _ Blumenau - 20 h.

Joinville e Curitiba (ex
tras, só domingos) - 17h30
e 18h.

IT APEMIRIM

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

ramírím) - 19h30 e 19h-4.5.

Cr$ 13.254,64
Cr$ 17.861,00
Cr$ 24.432,06

DE POUPANÇA
mês: 11,05%
mês: 13,163%
mês: 10,75%

Rotary .Club - terças-fei

ras, 20 horas, no Restau

rante Itajara. Presidente:

Alidor Lueders,

trim.: 29,50%
trim.: 34,70%
trím.: 36,74%

Lions Clube Centro

quintas-feiras, 20 h, no l-

o
tajara, Presidente: Sigmar

, Beno Lucht.

sem., 60,00%
sem.: 61,86%
sem.: 64,80%

sem.: 84,32%
sem.: 88,17%
sem.: 87,49%

SERVIÇO MILITARCURSO DE I.R. _ PESSOA JURID1CA

A Associação Comercial e Industrial e os

Sindicatos Patronais de Jaraguá do Sul, em con

vênio com o Centro de Apoio a Pequena e Média,

Empresa de Santa Catarina - Ceag/SC, realizarão
nos dias 18 e 19 de março, no auditório do Centro

Empresarial, um curso sobre Imposto de Renda -

Pessoa Jurídica, destinado especificamente a con

tabilistas, economistas, administradores e inte

ressados de modo geral, na área contábil e fiscal.

Do programa do curso constam o regulamen

to do IR, Decretos-Leis, Portarias do MF, Instru

ções Normativas da SEF, Pareceres Normativos

CST e Atos Declaratórios e a 'sua metodologia
será através da 'exposição oral, proieção de trans

parências, leitura de textos inerentes à legisla
ção e sua recente atualização, além de debates.

O mínístrante vai ser o Professor João Pes

soa Garcia e em princípio às 16 horas/aula serão

dadas das 8 às 12 e das 18h30 às 22h30, podendo
haver modificações de comum acordo entre os par

ticipantes. O custo da inscrição é de Cr$90.000,no
rém, o participante pagará somente Cr$ 45000

Os restantes serão custeados pelo Sindicato Pa

tronal da Classe.

A Junta do Servíco I. -fi ..
litar de Jaraguá do Sul eh'
tá procedendo 9 alistamen
to dos jovens da classe
1967 e anteriores em dé
bito, das' 8h30 às' 11h30.
O prazo expira-se em 30
de junho e o alistando de
ve trazer a certidão de
nascimento e uma foto
3x4. A JSM fica aos fun
dos da Prefeitura Muni
cipal.

PÚBLICA'BTBLIOTECA

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui. Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
ne o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char para o almoço e aos -

sábados, das 8 às Ilh30.
RIa localiza-se na Rua Jo
.10 Piecoli.

-

,

A VIOES Horários

De Joínvtlle a São Paulo.;

9h (menos domingo) e 18h

'30 (menos sábados). Ás
2a8,' 3as e 5as feiras ...... 15h
50. Qllartas e sábados _

13hl0 e'6as feiras e domin

gos às 15h.

PAGAMENTO DA- TRU

Automóveis e motos
com placas de final 1 a 5
devem pagar até, 31 de
março a terceira parcela
da TRU. Placas de 6 a O,
pagam as parcelas até o

último dia útil dos meses

de abril, maio. e junho
ou a cota única até 15 de
maio/85.· TRU com. valor
igualou inferior a Cr$ ..
87.997, vence também no

día 15 de maio.

HOSPEDAGEM
LITQ-RINA _ Horários

(Preço base, com café da manhã)
HOT�IS FONE Ap./solt. Ap./Casal.Suite

ITAJARA � Rua Gumercindo

da Silva, 237 72-0799 20.000 30.000 50.000

NELO _ Av. Mal. Deodoro,
n0104. 72-0331 13.500 25,000 38.750

SAVANA _ Rua Cabo Harry
Hadlích, 50 72-0905

.

9.900 18.900

De Jaraguá a S.Francisco_

7h. Retorno às llh50min.

De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retorno. às
13h e 18h.

De Jaraguá a Corupá _

14 e 19 h.

De Navegantesr.São Paulo

7h30 (diário). Segundas,
. 3as, 5as, 6as feiras e domin

gos _ 13hl0. As 4as, 6ils

feiras, sábados e domin

gos às l ôhôümin.

, Uma. empresa que
:®-,IIí-OH__"·LBACH Cresce. com sua

i
,

A'·c SUPERMOTOR gent�.
'

'(
-: i.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Konell esclarece
IPTU

I

Prestação e aprovação de" contas da Diretoria
ref. ex. 84.

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os sócios patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim de se reunirem em Assembléia Geral Or
dinária, em sua Sede Social, cito à rua Augusto
Mielke, 466, nesta cidade, à realizar-se no dia:
28/03/85, às 19:00hs, em 1 a convocação, ou às 20
hs, em 2a convocação com qualquer número de
sócios presentes para apreciação da seguinte:
ORDEM DO DIA

1) - Apresentação do Relatório da Diretoria re
.

ferente ex. 84.

2)

3) - Outros assuntos. de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1985.

RAINER A. WIELE ., Presidente

CLUBE AnETICO BAEPENDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS'

DO CLUBE ATLETICO BAEPENDI PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos
os sócios patrimoniais do Clube Atlético Baepen
di, afim de se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, em sua sede Social, cito à rua Au
gusto Mielke, 466, nesta cidade, à realizar-se'no
?ia: 28/03/1985, às 20:00hs, em la convocação, ou
as 21 :OOhs, em 2� convocação, com qualquer nú
mero de sócios presentes para apreciação da se

guinte:

fORDEM DO DIA

- Discussão e aprovação das alterações e con

solidação dos Estatutos Sociais.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1985.

RAINER A. WIELE _ Presidente

CLÍNICA
I

DE VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Rua GuilhelVle Weege, 34' _ la andar
Foné 72...:.2500 ..". Jaraguá do Sul _ SC.

CORREIO DO POVO

"Mas o Provárzeas não
atua somente para o pré-

. paro de terrenos alagadi
ços 'para o plantio do ar

roz irrigado, diz Valdir
André Bagio, acrescentan
do que dispõe de o'utros'
projetos para a olericul
tura, capineira e conser

vaçãq do solo .este atra
vés de àmpla divulgacão.
Para se habiÜtar aö Pro
várzeas, o produtor rural
deve procurar qualquer
escritórioda Acaresc e so

licitar uma visita ao local
da área a ser recuperada,
para, posteriormente, o

proje�o começar a' ser mon
tado e viabilizado o fi
nanciamento através do
Banco do Bras).l ou do Ba"
merindlls O CP7tO médio
é: de 50 horas de trator

. por- hectare.
Informações adicionais

junto aos escritórios' da
Acaresc.

u SOCIEDADE ESCOLAR DE ITAPOCUZINHO "

Bairro João Pessoa - Jaraguá do Sul - SC

ASSEMBLEIA PERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Jaiaguá do Sul _ Semana de 16 a 22 de março de 1985. CORRBIO DO POVO

ESTÁ
MUDAR
S ?

,
revolta

elas e as

ndo não

ude a re

de

SENAC
OFERECE CURSOS
A Agóncí r do forma-

ção Profissional de Jara

guá do Sul do Service Na-

A' Presidente da entidade supra, convoca cional de Aprendizagem
seus associados para participarem da ASSEM- Comerctal-Senac ,

,

man,

BLf:IA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no

prÓ-I
tem matrículas u�Jert:ls pa-

ximo dia 02 de abril de 1985; às 20:00 horas, no ra uma série de cursos

Centro Empresarial, sito na Avenida Getúlio I profission�lizantes. AtU�ll
Vargas, 621, nesta cidade, para deliberarem so- ��,xlstem vagas (118-

bre a seguinte: poníveis para os cursos

de Relações Humanas no

ORDEM DO DIA Trabalha, Vendedor Lojis-
1 - Apreciação pelo Conselho Fiscal do relatório' ta, Seminário para Geron
� prestação de contas da Diretoria; , tes: Treínamentrye Desort-

.

2 - Eleição do Conselho Deliberativo e Diretoria. volvímeuto de Pessoal,
Não havendo quorum legal a hora acima' Congelamento. de Alimen

mencionada para funcionamento da Assembléia I tos, Serviços de Fscritc
em primeira convocação, a mesma realizar-se-á rio e Empacotador Orna
na mesma data e local, às 21 :00 horas, com a mental. O Senac está tarn

presença de qualquer número de associados qui- bém oferecendo treina
tes e em condições de votar. meato teórico e prático

na área de informática: 0-
Jaraguá do Sul, 13 de março de 1985. perador de computador e

Je!'nete Miriam Piske - Preso processamento de dados

BALCÃO VENDE�SE

aumento do
PROVÁRZEAS RECUPE-

são obrigatórias (as dema- RA ÁREAS
is taxas foram excluídas,

O Secretário de Admí- ao contribuinte .em abril/
nistração e Finanças da 81), não estando inclusas
P feit I Dentre as diversas ati--re el ura, vo Konell, es- nos carnês as taxas de ser-

1· le vídades que a extensão ru-c areceu o aumento verí- viços urbanos, ou seJ""â,f, d Tal presta ao homem doica o nos carnês do con- limpeza e coriservação de
tríb

.

t R d lf W campo para a melhoria eI um e o o o acker- ruas' constantes nos car-
h o desenvolvimento das
agen, morador na Rua nês deste ano. E além do

D
.

OI' práticas agrícolas está o
ommgos ívío Brugna- mais - acrescenta - o re-

go 171 vu N
Provárzeas. O Programa

, na I a ova, que clamante construiu uma
I de Aproveitamento Racío-rec amou a majoração "de casa em alvenaria de 168, .

.

d '1 nal de Várzeas Irrigáveismais e mi por cento" 56 m2 em 1984 e, ainda
do imposto predial e ter- por cima, os imóveis esta-

atua a nível nacional, po-
it

.

I' b rém, Santa Catarina detémnona ur ano, em nota vam lançados sem a tes-
publicada neste jornal. O� tada para a 'rua, fato que

o melhor desempenho e a

corre d I maíor demanda de proje-
, segun o vo, que foi corrigido neste exer-

dos
' . .

d W k
tos está nó Sul do Estado.imoveis e ac er- 'cicio, o que elevou conse- -

hagen b d Segundo o técnico agríco-eram co ra os so- ouentemente, os valores
mente o imposto territorí- do IPTU, pois tratam-se Ela �aldidr Anpdré .Bagio, da
a, I e. as taxas de serviço, de ímóyeis de

. qurpe o rovarzeas do
, , escuma E ité R' I d Ajardins e cemitérios, que 'concluiu Ivo.

.

I scn ano egiona a -

.

caresc de Jaraguá do Sul,

I
o Programa atua nos 18

.'

CLUBE ÀTLETICO BAEPENDI
. munícípíos da' região e

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS'
no ano passado foram im-

DO CLUBE ATLETICO BAEPENDI PARA plantados e executados

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA quinze projetos, corres

pondendo a uma área re-

cuperada de 37,3 hectares
e, além disso, outros 77
hectares foram incorpora
dos ao processo produti
vo, pertencentes a peque-'
nos agricultores, que uti
lizam ta'is áreas para o cul
tivo do arroz irrigado.
Bagio informou que ás

perspectivas para 1985
são grandes com relação
ao número de projetos e

de áreas a serem recupe
radas, em função do pre

ço do arroz estar melhor
do que em anos anterio
res. Até o presente já é

xístem sete projetos soli
citados, correspondendo a

uma área a recuperar de
54,5 hectares, para uma

meta de '60 hectares e vín
tre projetos previstos paI
ra o corrente ano.

O� abaixo assinados, associados da SOCIE
DADE ESCOLAR DE ITAPOCUZINHO, no uso
das disposições estatutárias, vem convocar todos
os associados da entidade para uma ASEMBLf:IA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em 31
de março de 1985, tendo por 'local as dependên
cias do. Estádio João Lúcio, neste município de
Jaragua do Sul (SC), no Bairro João Pessoa ás
8 horas em primeira convocação e às 8h30' em
segunda e última convocação, afim de delibera
rem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Extinção. dissolução e liquidação da sociedade.
2 - Destinação de seu patrimônio.
� - Escolha e nomeação do liquidante.

'

.

4 - Assuntos Gerais. .

Jaraguá do Sul! 05 de março de 1985.

Hilário Piccoli Alfredo Ignácio da Costa
Hilberto Fritzke Walter Sacht
Victor Berwaldt Paulo Sacht
Waldemar Setter Oscar Carlos Baggenstoss
João Lúcio da Costa Werner Frankowiack

Ficar aí
·da com

injustiças
adianta n
solver os

sua c

Os pro
sociedade
'muita aten
c crianças
breza ...

que apen
façam aí
resolver?
or o núm
que "não
aí" e q1le
uma atit
do com

sos,mães, .

tes. po
e deixçl.f.
outros"

oisa para
vez maí-'
mulheres
am nem

am tomar

ntribuin
seu tem

ade para
ítados tra-
voluntá-

JMC _ JARAGUÁ MOTOR CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVQCAÇÃO

Vende-se um balcão em

imbuia maciça com vi
dro na frente e em ci
ma, 2 prateleiras e por
tas de correr. Compr,
de 5 m, 1m de altura
e 60cm largura. Pre
ço: Cr$ 1.150.000 à vis
ta. Tratar com Lisandro,
na Rua Marina Frutu
oso, 434.

OS MINISTROS DA NOVA REPÚBLICA

Foi anunciada na terca-feira. a comoosicão
dos ministérios aue comoõem o orimeiro escalão
da Nova República do oresidente Tancredo Ne-'
ves. Os seus titulares são: Planejamento João
Savad. Fazenda Francisco Dornelles, Trabalho
Almir Pazzianotto. Relacões Exteriores Olavo Se
túbal. Justica Fernando Lvra. Habitacão e Sanea-

- mento Flávio Peixoto. Desenvolvimento Rezíonal
Ronaldo Costa Couto, Previdência Social Waldir
Pires, Avrícultura Pedro Simon, Minas e Bnerzía
Aureliano Chaves. Indústria e Comércio Rober
to Gusmão, Educacão Marco Maciel. Cultura Jo
sé Aoarecido de Oliveira, Saúde Carlos Sant'An
na. Transcortes Afonso Camarzo. Comunicacões
Antônio Carlos Mazalhães. Ciência -e Tecnolo
zia Renato Archer. Casa Civil José HUQO Caste
lo Branco, Casa Militar Rubens Bavma Denvs.
SNI Ivan de Souza Mendes, EMFA Almirante
José Maria do Amaral Oliveira, Exército Leôní
das Pires Gonçalves. Marinha Henriaue Sabova.
Aeronáutica Octávio Moreira Lima. . Assuntos
Fundiários Nélson Ribeiro, Administracão Aloí
sio Alves. Assuntos Extraordinários Mauro SaUes
Desburocratizacão Paulo Lustosa.

Rua Gumercindo da SOva, 72
Tel. 72.1250

CRECI N\l 740 - I - 114] R.egJão
VENDE

GUMZ IRMÃOS S.A. [ND. COM. E
AGRICULTURA

CGC/MF N° 84;430.636/0ÖOl - 63

ASSEMBLf:IA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

rias.

,

E por qu
-rna parte
tempot. Po
a gente se

é bom. T

ê daria u

precioso
judar faz
ír bem e

porque

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munlcípal dêJaraguá do Sul

Imob.Morada do SolLtda

Terreno de 750,OOm2 com uma casa de madeira na Rua Jorge Lacer
da, 60,00 metros da RuaReínoldo Rau.
Terreno de 1.423,00 m2 com uma casa de Alvenaria de 165,00 m2 na

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. (Lat. Confecção Suely).
Terreno de 1.443,66 m2 com uma casa em Alvenaria de 140,OOm2 na

Rua Marina Frutuoso esquina com a. rua Leopoldo Manhke ..
Terreno com a área de 499,OOm2 na Rua Leopoldo Augusto Gerent.
Terreno de 1.800m2 com uma casa de madeira na Rua Guilherme
Lessmann Lateral da Exp. Antonio Carlos Ferreira.

\

Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2 nova, terreno c('.ID a 'área de

460,OOm2 na Rua Lourenço Kanzler.
.

Uma casa de 280,00 m2 em Alvenaria (nova) terreno de 400,00 in2 na

Rua Presidente Costa e Silva.
Uma casa de 100,00m2 em Alvenaria, terreno com 400,00m2 na Rua
Adão Noroscbny (Vila Lenzi).
Uma casa de madeira de 90,00 m2 com terreno de 350,00 m2 na Rua

Carlos Mayer. (após ponte pencil Maria Grubba).

Assin CONSORCIOHM·
UM'POR iit;

.
.

""r�'��

TODOSE
TODOS
PORUMAH

INSCREVA-SE E GARANTA A SUA�
o'Consórcio HM é o melhor Passe nas Lojas HM e faça já sua
cáminho para v�ê chegar à sua inscrição no consórcio que tem �
moto Honda:: de qualquer modelo, dupla garantia: HM e Honda I
Confira estas vantagens: doBrasil.' I!f

• 50 m� para pagar, sem juros i
..ítI!!!!!!.1IiIo.. • Uma moto, tooo mês, por sorteio �

• Uma ou mais motos, por lance §
• Lance vencedor quita .�

automaticamente as últimas parcelas ª
.;;;;;iiI"" • Lance vencido é devolvido na hora

.

i• Sua moto usada - de qualquer marca nacional, _

i ! I·� 1%t�·�,�liat,��
--------�----------��------�--------��--------�------�����������----

-

«Corr

I

do'

Povo

DECRETO N° 1.088/85'
Reconhece oficialmente a Rua 489

O Prefeito Municipal de Jaraguá do
1 Sul, no uso de suas atribuições e nos termos da

,legislação vigente, em especial o inciso XXXV

I do art. 70 da Lei Complementar N° 5/75 e o art.
148 da Lei Municipal N° 614/76;
DECRETA:

Art. 1 ° _ Fica aceita e oficialmente reconhe
cída a via de circulação localizada. perpendicur
larmente à Rua 9 - 25 de Julho, Zona Urbana des
te Município, contendo 1.980,00 m2, abrangendo
1.287,00 m2 do imóvel de ANSELMO MARAN
GONI, Matrícula Imobiliária nO 8.532, e 693,00
m2 do imóvel de CELSO PEREIRA, Matrícula I
mobiliária n" 254.

Art. 2° _ A citada superfície passará a in
tegrar o Patrimônio Público Munícioal. na cate
goria de bem de uso comum do povo, após o ato
de registro da Escritura Pública de Doação em

cartório competente, com base na planta anexa

aprovada pela Secretaria de Planejamento em

08.03.85 ..(processo nO 692), recebendo o n" 489
posicionada no índice N-16 do mapa ('.ficial urbano.

Art. 3° - A rua em questão possui leito car

roçável e passeios com 7,00 m e 1,50 m de largura,
-respectivamente.

.-

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogsQ.as as disposições
em 'contrario.

.

Jaraguá do Sul, 11 de'março de 1985.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
, Sec. de Adm. e Fin.

CONVOCl\.ÇÄO
,

São convidados os Senhores Acionistas de
Gumz Irmãos S.A. Ind. Com. e Agricultura, para
a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária,
que será realizada no dia 26 de abril de 1985 às

.

16:00 horas, na sede social, à Rua Gustavo .Gurnz,
488 no Bairro Rio Cerro' II, neste município de

. Jaraguá do Sul - SC, para deliberarem sobre a

seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Apreciação, discussão e aprovação do Rela:

tório da Diretoria e as Demonstrações Fi
nanceiras, relativas ao exercício social en

cerrado em 31 de dezembro de 1984.
2 - Deliberar sobre a destinação do Luc�o líqui

do do exercício e a dístríbuíção de dividendos.
3 - Eleição da Diretoria e fixação das respectivas

remuneraç,ões.
4 - Aprovar a. correção da eXPressão monetária'

do Capital Social e aumentá-lo 'de Cr$ 1.050
000.000 para Cr$ 3.675.000.000 mediante a capi

talização da Correção Monetária do Capital
realizado e de outras reservas legalmente e-
xistentes.

.

5 - Alteração do Artigo 5° do Estatuto .Social.
6 - Alterar os cargos da Ad:mJ.nistração· Social

reduzindo o número de membros da diretori(l
de 5(cinco) para 4(quatro); com a conseq1len,
te alteração 'estatutária.

7 - Qutros assuntos de interesse da Sociedade,
AVISO: Acham-se a disposição dos Senhores A
cionistas, na sede social, da empresa, à Rua Gus
tavo Gumz, "488 - Bairro Rio Cerro lI, na cidade
de Jaraguá do Sul - SC, os documentos a que se

refere o Artígo 133 de Lei nO 6.404 de 1512.76.
relativos ao exercício encerrado em 31.12.1984.

Jaraguá do Sul, 12 de março de 1985.
.�-

-

EDELTRAUT BAUER GUMZ
Diretora Presidente

, CPF - 066.510.959-53
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rios, no en

, que assu

vá-la até

pior do .qu
novo proje
tusiasmo e

rama Na
tariado da
la de Ase

. Getúlio
Fone 12-
o Sul-SC.
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IBM promove mostra PI novos negócios em SC
Abertura de novos mer- Não são apenas peças ou para a' IBM do Brasil, co

cados às indústrias de San- componentes eletrônicos, mo para outras unidades
ta Catarina. Este é o prin- mas, prlncípalmente, peças da empresa em outros pai
cipal objetivo da mostra fundidas, usínadas, estam- ses".
"IBM Oportunidades de padas, plásticas; além de Celso, Lino lembra aín
Negócios", que será reali- borrachas, moldes, etíque- da que um dos pontos
zadá de 20 a 22 de março tas, molas, arruelas,. por- importantes, da mostra é
no auditório da Estola Téc- ças. e par�fusos, .isolant�ß, a presença de empresárí
nica Tupy, em Joinville. resístores, capacítores, In- os do setor de compras in
A promoção é do Ceag/SC dutores, transformadore�, ternacíonaís da iBM, que
em conjunto com a Secre- motores e outros matert- deseja conhecer o poten
taria da Indústria e Comér- ais. ciaI de fornecimento das
cio do Estado,' Associação ' Segundo Celso Lino, ge- empresas catarinenses. "A
Comercia! e Industrial de rente do Ceag/SC esta IBM do Brasil e suas fá
Joínvílle- e, Escola Técnica mostra representará um bricas em' todo o mundo
Tupy.. ,." 'significativo esforço ao in- compra centenas de mi-
A partícípação da IBM cremento da produção in- lhões de dólares atualmen

será importante para as in- dustrial catarinense, já te de diferentes produtos
dústries de Santa Catarina, que a IBM pretende, com industriais ê de consumo",
já que as peças ou parte de este evento, identificar in- A "Mostra IBM Oportu
componentes fabricados no dústrias capazes de nacío- nídades de Negócios", í
Estado poderão ser nego- nalizar itens atualmente nicia no próximo dia 20 de
ciados às aufras íábrlcas importados, encontrar for- março, quarta-feira, na Es
dá IBM em lodo o mundo, necedores aíternatívos de cola Técnica Tupy e até
através de operações in- materiais já comprados em o dia 22 possibilitará con
t�r-fábi-icas. Diante disto outros centros do pais e tacto direto dos empresá
a' empresa está, expondo selecionar empresas capa- rios catarinenses com, ele
na mos�ra centenas de i· zes de produzir específí- mentos de compra desta
tens que podem ser fabri- cações, ou, seja, transferên- grande empresa internacio
cados em Santa Catarina. cia de tecnologia" tanto nal,

; . .,.

"

'.

(
I
í

ZBESC ,�,

Problemas Sociais

Empregadoslas OU, serviçais :

cruel dilema
Evi Sinsval

V de unia série de VI

Essa de ir ao baile em noite de Natal não nie saía
da cabeça. Como desrespeitar a prática cristã de quase
2 mil anos? E ainda luterana, daquela de Missourí, dos'
Estados Unidos. Onde é que estamos, gentel Severídas
de parece não ser maís sinônimo de alguma coisa aus

tera. Onde estão Os' pastores para incutir nesses jovens
que se deve ter um mínimo de respeito. Mas hesito di
ante da idéia de abrir o berreiro por tanta pouca ver
gonha, porque podem me desafiar e dizer que sou um,

velho caduco, quadrado e desatualizado para o ano dois
,
mil que 'ainda pretendo alcançar lúcido com relativo

preparo físico. Calo-me e acho que fiz bem, como vo
cê vai ver: maís adiante.

Aí me lembro que também não sou santo.· Surge
um quadro à minha frente que mostra a Capital de um
grande Estado sulino. Conheço a cidade que é toda sor-

'

riso. Há pouco menos de �inqüenta anos atrás eu' saí
a do meu emprego, cujo expediente fora até às 20 hs
do dia 24 e, depois da distribuição de alguns presentes
pelo patrão, ao chegar em casa, embora pobre é despre
tensiosa, já havia terminado a cerimônia do "velhinho".
Decepcionado recebi o presente guardado pela mãe e
me mandei a um cinema que passava um filme nata
lino contando as tristezas de um nascimento mal suce
dido. Sofri à-beça! Já de madrugada; as ruas totalmen
te desertas. dava entrada na casa materna, sofrido e

arrependido do gesto de abandonar a mãe, viúva, e

os irmãos menores, numa data tão importante.
Nenhuma surra de chicote teria doído tanto quan

to esta lição!
Os argentinos também preferiram ficar para as

festas de Natal. Os que vieram antes, voltaram Os que
festejaram o Natal se prepararam para as "vacaciones".

Na manhã de 25 a casa está intocável, tamanha
foi a limpeza do carpet que mostrava as manchas dei
xadas pelos netos. Mas éra a mulher' que ralizava a

tarefa, 'enquanto eu assistia a Missa dà galo, direto do
Vaticano.

Chega o tempo do almoço e vejo que ninguém se

queixa e pergunto:
.

_ Ué, quando vamos almoçar?
_ Não sabias, querido, que hoje a serviçal está

de folga - é Natal e não preparamos nada. Temos que
almoçar fóra. Já falei até com o proprietário do Restau
rante da Represa, d� Guaramirim.

_ Como? - disse eu, - da última vez apenas inda

gamos se havia serviço de restaurante!
_ Gostaria de ficar recolhido ao lar, sabe? - disse.

,

_ Puxa, então vou ter que entrar na cozinha? -

pergunta-me ela.

_ Não, querida, podemos nos socorrer de alguma
churrascaria!

Assim foi feito e o drama da falta de um almoço
não saiu de uma tempestade que ficou apenas nos pou
cos raios e alguns trovões ouvidos de longe. ,

, E o almoço' a três não fez mal a' ninguém.
Na noite de 31 de dezembro' vou abraçar os raros

amigos que não deixaram a cidade de Jaranápohs, As�
sim mesmo a euforia pela proximidade de um novo,

ano, as "bia" que eram sorvidas e os apertos de mãos
e desejos de um feliz e próspero ano de 1985, alonga
ram os minutos previstos para esta finalidade fraterna.

E que os outros também estavam tomados do de

sejo de externar a sua alegria.
Como a cidade agora tem ruas de sentido único

a demora da chegada' em casa se torna' um pouco mais
extensa.

'

As ruas continuam iluminadas com multicoloridas

'lâmpadas que tornam muito festiva a última noite do
ano velho, que se' despedia melancólícamente.

'Poucas pessoas estão nas ruas.'
Faltam três horas para a despedida.
Mas esta �ßn� contada na próxima edição.
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Relojoaria, AVENIDA
As' mais finas sugestões para presentes,

-j6ias, relógios, violões, troféus,
ll)edalhas e artigos de prataria estão na

- RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e .na Getúlio Vargas

funilari,a"Jaraguá - Ltda.
Càlhas ,(laca todas as finalidades

" '

o - A-gora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Scbmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster _;, O SEU RELOJOEIRO

Relôgios, '.ristais, violões, troféus, medalhas e

-, artigos finos para presentes ein todas

as .ceasiôes.

LANZNASTER fica' na Màl.Deodoro, 364-Fone 72-1267

,A. moda, certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na G�túlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

TE�APLEN�GEM VARGAS

Serviços
!

de terraplenagem ê aterros

,-'

TODOS
.

SANTA HELBNA
""-

'Tubos de concreto para todas as. obras.
Consulte-nos!

Rua JoinvUle, 1.016 ._ Telefone 72-1101

COMERCIAL FL-ORIANJ
Venda e, Assistência Técl110a �torizada ShlQ}) e

DIsmac, Máquimls de Escrevêr Olivetti
.

novas e usa.das.
" Ofki�a de Máquinas de Esc�v@r� Somas, .Cale, -E-.

letronicas e Relógios de Ponto Rod-Bel, Aoessórios
-

pl
.,

.

- Máquinas em Geral.
Rua Ve�cio -da Silva Port,o, 35.3 -

-

�o�� - 72.1492

. ..HÁ 40 ANOS
-

CONFIRA A HISTÔRIA_� .. BllI:ão, do .Itapocu
.....

A agitação politica arrefecia um

-pouco o entusíäsmo que alguns poli-
"

tícos mantinham em torno do próxi
mo pleito eleitoral. Mas continuavam
a lavar roupa suja em praça -püblíca.
Como hoje. Flores da Cunha e Raul
P1lla centra João Neves da Fonseca e

Batista Luzardo, no Rio Grande do Sul .
Artur Bernardes, o rei do sitio, contra
Benedito Valadares, em Minas Gerais.
Em São Paulo ninguém sabia com quem
andava, pois, as opiniões andavam dí

vididas, não tendo firmado orientação.
Mi�uel Reale que apoiava a situação,
exonerava-se do cargo 'que exercia e.
passava para o outro lado. Plínio Sal

"gado, em relação aos antigos chefes

integralistas, escrevia carta a um jor
nal paulista, descascando o. pau nos

seus correlegionários, que o eram da

véspera e que, na hora Uh" o traiam,
fazendo com que fosse cantar o seu

fado em Portugal. Devido as revelações
dessa carta, o sr. Costa Rego, [emalís
ta do "Correio da Manhã" e General
Góis Monteiro, se desavieram, tendo
este último dado duro no jornalista a

Iagoano. Em Recife registrava-se o pri
meiro conflito quando um grupo de es

tudantes retirava de um café a totogra
fia de Getúlio. Os operários se junta
ram e toram repor. Resultado: tremen
do tiroteiro, um estudante morto e 3

operários feridos. Valadares falava ao

povo mineiro e conclamava os gover
nantes de São Paulo e Rio Grande'do
Sul para formarem um partido nacio

nal, que com os demals Estados da Uni

ão, apresentariam um candidato à íu

tura Presi�ência.
...HÁ 30 ANOS

.,.. O Seleto, Esporte Clube, de Guara

mirim, comemorava o seu JubUeu de
Prata e

\

o Botafogo Futebol 'Clube ele-
, gia sua nova diretoria: Preso de Honra -

Luiz SalIer; .Pres. - Umberto Piazera;
Vice - Alvaro Piazera; 10 Secret.' - Eu

gênio Strebe;' 20 Secreto - Tarc1sÍo Sa
ller. 10 Tes. - Alfredo Bruch: 20 Tes.
Constantino Busarello: 30 Tes. -' Harri

Marquardt. Conselho Fiscal:' Silvestre
Stoinski, Octaviano Lombardi, Ernésto

Enke, Horácio Rubini e Faustino Demar-
chi. ,

_ Oso.i Müller, Escrivão de Policia a

visava aoa interessados que- o emplaca
mento sem multa de bicicletas, .moto
cicletas e veículos a motor, ia de 7 de
fevereiro até 15 de março de 1955. Os
veículos a motor e as motocicletas ti
nham que apresentar o recolhimento da
PETROBRÁS e o talão de licença da
Prefeitura Municipal.
....; O Posto Agropecuário tinha para
pronta, entrega regular quantidade de

plantas de eucaliptos. Já se pensava na-

queles tempos -de florestar e· reflores
tar Jaraguá do Sul que começava a

Iícar carreca.

...HÁ 20 ANOS

_ O Gerente do DCT, hoje EBCT, . de

Jaraguá do Sul, sr. Manoel Póvoas Pí
lho instalava na Praça Angelo Piazera

(defronte, da Preíeítura] uma moderna
Caixa .Coletora de Correspondência.
- uma das, poucas no gênero existentes
no Estado -, dotada de todos os dispo
sítívos de segurança. A providência
merecia elogios que eram deferidos ao

gerente local e ao Diretor Regional, sr
Aluisio Hermelindo Ribeiro.
_ A ímpresa fazia reparos ao sísteme
de iluminação que era instalado em

poucas ruas centrais da. cidade. Habl
lidosamente o prefeito e a assessoria

passavam o assunto para S.A. PhiliD!'·
do Brasil - Filial de Curitiba e o sr. Jo
sé Clemente Tasslnarí - Encarregado
do Depto de Ilumínacão, remetia 10nQ'éJ

carta, com algumas frases fora da éti
ca comercial. Ela não só foi totalmente

publicada, como mereceu os reparos.
não a .ela que entrava gratuitamente no

assunto, mas ao prefeito e mostrava

que o aJcaJ!"r'a incorria eni crime de res

ponsabilidade, arts. 112 e 114. da Lei

-Orgânica dos Munícípíos, por falta de

concorrêncía pública ou admínístratí

va, de acordo com o 'valor contratado
E nunca mais se falou no assunto, Mais
uma vez a imprensa tinha razão.

...HA 10 ANOS

A Faculdade era uma ouestão de

tempo. A de Estudos Soctals havia si

do encaminhada nela FERJ, anrovada
. pelo Conselho Estadual de Bdueacão

pelo Parecer- n, 262/74, em sessão ple
nária de 08�10-74. Logo seguía para o

Ministério da Educacão, oue encami

nhou o processo ao DAU - Departamen
to de Assuntos Universitários. Uma
formalidade teria que ser suprida pa
ra o seu funcionamento já

.

que a apro
vação da faculdade se havia consuma

do. Val' um oficio, do Secretário da E

ducação, dr. Paulo Henrique BIasi, pa
ra o Ministro da Educação e Cultura,
sr. Ney Amínthas de Barros Braga, em
18' de fevereiro

-

de 1975,. que divulgava
um fato novo sobre o andamento' do as

sunto "faculdade" nas esferas estadual
e federal, solicitando nos termos do De

creto-Lei n, 842, de 9-1 i-69, a efetiva
autorização de funcionamento do!! cur
sos plelteados, por Decreto do Poder

Executivo Federal. Os alunos em nada,

ficavam prejudicados pois veneram
créditos pelas matérias lecionadas. 'Ho

je, .a diretora Carla Schneider já as

sistiu muitas formaturas, o que faz um

bem enorme para Jaraguá e sua estu
diosa mocidade.

Farmácia
Deixe o, aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

·Paraná
",

Administrada por, profissionais farmacêuticas formadas, com '} O anos de experiência,
-sob

.

a direção dé Neíla Mana da Silva ,�CRF-I 402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
.

A-rlament� de receitas, medicamentos, perfumarias e .ös melhores preços da praça
estão aqui. Venha conferirl - Mantemos convênios com

- Sindlcatos.
Av. MaL D._eodoro, 09 1.771 (perto da ponte do Vailatti), Folie 72-1689 .. JS/SC.
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que.
o

t delo, um fato que ímagi-
perSIS e.. · ·

naram, não é. possível!
(temos a mesma idade, o Tantos fatos inesquecíveis,
mesmo número e· tama- me: vêm à mente, São cen-.
nho de filhos, fomos co- tenasl No último dia 25.
legas de colégio, compa- de janeiro passado, o Otá-'
nheíras. na caminhada à vio tomava café e lhe per-

'

faculdade, ,. .quantos sä- guntei: .

bados à tarde: cabelos en- ., Sabe que dia comemo-'
rolados e muttspoeíra a- ramos hoje? _ Não! _ res

té Joinville ... ) e segundo ponde-orne. _ Faz déz anos

acreditamos, não estamos que fomos .ào nosso prí
nem- na metade de nossa meiro baile. _ Como você'

passagem por esta vida; lembra?...,.. Fioi no dia 'do
quantas ainda teremos pa- casamento Q� Yvonne e

ra sorrir, para chorar, pa- . do Antônio, 'jamais esque
ra pensar, para cantar... cereí, ..
Infelizmente, nem para to- Nisto abri Q<"Cörre,io do
dos isto é possível! Nem . Povo" e li que os déz anos

podemos imaginar o con- de seu casamento seriam
trário. . . festejados. Aí recordei com
(Não acredltç que foi o detalhes aquele sábado
Antônio, como? ! )

,

quente (que sol maravi

Ouantasvlagens à Joínvíl- lhosol), a igt:eja enfeitada,
le naquela estradinha es- os convidados, vocês .dois
cura, buraquenta, descon- .no altar... Lembro que
fortável; mas sempre tí- cantamos.
nhamos a certeza que che-: (Não acredito que' 'foi o

garíamos e também do Antônio, como ? ! )
,

mesmo modo' voltaríamos. Só acredito, vendo. Quis
E sempre aconteceu tudo vê-lo! Fui lá com o Otá
certinhol' vio; era verdade, mas é
Quantas enchentes nos Ii- tão difícil de acreditar ...
zeram parar na estrada; Às vezes páro e fico pen
quentes pneus furados, sando; acordo e não con

quantos motoristas ímpru- sigo maís dormir. Passa
dentes nos jogaram no a- em minha mente um filme
costamento.v. ""I enorme; desde que éramos
(Não acredito que foi o crianças: as brincadeiras,
Antônio, como? I ) as brigas ... nunca esque
Lembra aquele dia que cí uma Páscoa em que ele

- chovia muito e o limpador veio lá em casa brincar
de pára-bnsa não funcio- e rasgou' o celofane da'
nava? ! ... minha cesta do coelho.
Quantos anos, todos os di- (coisa de criança ... )

•

as na estrada e nada acon- Chorei e fiquei' com tanta
teceu. Deve ser um pesa- raiva. Mas logo tudo' pas-

.

................................................ sou ... Alguns anos depo
is nos encontrávamos tra
balhando na mesma escola,
indo à. faculdade e .fíqueí
feliz quando soube que na

morava você, Yvonne ...
,(Não acredito que foi o

Antônio, como? !)
Querida Yvonne, não sei
o que dizer. Imagino qlle
é preciso ser forte porque
a .dor é grande demais. E
as crianças?
"Sê fosse" eu não sei se

aguentaria ...
Peço à Deus que lhe ilu
mine nesta dolorosa cami
nhada. Sei que Ele r-�iá
com você e jamais a aban
donará. Você é jovem t:'i
forte; tenho certeza dá em

qúantidade (ainda maiorl
dons que até 'então pa���
ram despercebidos ou a

té inertes dentro de nös.
Lute, dentro da medida qr
suas forças e seja feliz; seí

, QuemtemD[plomata.saloe°9�eéClte'oria�niea.�étioa';Jtomá�c.'1uaJlt.a

Venha'!
..'

.que aínda será, e muito.trarlSOlleão que o DIplomata tem. Aliãs. de tem maJ.'i do que 1350. MUlt. ßWS.

ser' O' pnll18l�OODi!;'lomalll tem coníorte, mui�luxoeéJl�priodaSpeISOI.S.<jU.cCOltamde.wà�ente. "

.

, ,.� Rezo por.você, sempre!l Gome voce.. E sabe de umaco.. ? ODlplomata. além dO!.JlOtor4'ciiindtos. também tem a nova

I .pçiO domotor de 6 cilindrou álcool. O mais potente do Brasil. Mas,sc ele é poftßte. wtIlMm Urne beijo. Doracl
! é »fistic-ado. Muito !OfJSticado. Por extmplo: o banco uasciro vem comapeio para cabei:a.e . PSd: I Só h' �

1 d_ansa·braçocenual. Tem luzdejelnea de dupkrfoeo. Sombreiracolll�li)oauminado.· E d
00 � C V·' L d

..
-: ,1: vonne. oje,

I 1leycsÚßlento.d05bancos�veludoc�lt.dê.Coruo!ecom��.dp�de�droeacended.r, ,mmen orler OID.' elC. t a� tive vontade, ou melhor,J.>lIIRéom�ento�ICO. Arco'!_diciof!'ldo e dire� hi!Pj)llil:, ft9� e de linha cemplemenearn
.

.

.

coragem' de enviar-lhe es-Cita30flt5tWaÇ2OcommwtoconCono.MasI5tQ*>apc:ll!l5alJll05dç�.. .

Av Mel. DIOdoto 557 . -0- 72-065&! 72JVU:ft 7"'Nto". ." " o,f." Omelhormnmovocêp-�,erd��JT9.Portarlto,r",,,,clUllC$paSil __w ..' "
_ /Io�' - ',' <I•.. �- lo _.,,,

.
,ta carta. Peço desculpas,

11.
•

nasuaascndaevenhacQnh�eroflOvoDJp'lomaia, :t(I' li Jl1"ap do S1i1 � ..."'- I I
.

Ih'!f Vocevai�em·luxo ..confonlllpojfooiacmuitacai�JOria.�.:§ji MlrNtIi.·.t'= - .:� ...� . _'.. ,.,

-
" "'- J-I&".-;, por talvez aumentar- e a

.. -.J.' :::..�., •

dor.' Carinhosamente. ass;
.

Doraei

Querida Yvonnel
_ Você sabia quem mor

reu? - (Imaginei tanta gen
te velha e conhecida)
:..... Você nem sonha, mes

mo! - (Comecei a ficar ten
sa e trêmula ... )
_ Foi em acidente, esta

madrugada, na BR-10!. -

(Continuei a tremer ... )
_ O Antônio José Gon
çalves! - Você está louca,
deve ser piada ..•
Foi assim que recebi a

notícia: pensei que ia a

fundar no assento do fus-
ca; suei muito e a treme
deira era maior ainda.
Não é possível! Não acre

dito! Como?! E a Yvonne?

As crianças?
Cristo, Senhor, se fosse eu,
meu Deus!... l

fiA vida é um túnel que
procura a luz e a luz es-.
tá no fim!" '.
Não sei porquê de estar
lhe escrevendo, só sei que
senti vontade, senti for

ças, senti saudades.. .

O como é amarga e doce
a saudade de todos nós.
Doce - nos traz o passado,
coisas tão belas, alég'ies
e inesquecíveis pelas qua
is passamos e jamais, em

momento algum, somos,

capazes de enterrá-las ou

simplesmente esqu�cê-las'
como.banalidades. Amarga

Miromaq Equipam.entos
Escritório Ltda.

PI

Máquinas de esersver Facit-Oltv.td, Calculadoras Faelt,
Sbarp e Dis.ac, Móveis ..ti • lIIIal8.8, Móveis d. ate
MojillBO e Pandin. Assistência técnica e equipe de vea
dedores, Consulte-nos!
Filial: Rua Pres,' Epitácio Pessoa 723 - Pone 72-13'1,
em Jaraguá e Matriz na Av, D. Pedro II, n� 166 -

São Bento do Sul - SC.

A dor
é tão pouco o amargor,
mas a tristeza sempre en

volve'fnaís e torna-se sau

dade mais viva em nossas

entranhas.
A nosso vida é uma sémen

te assim: exposta a tudo,
é a todos. É. preciso ter

forças, mas como é difi
eil. .. É tão fácil, é tão

sublime, é tão fraterno dar
.

conselhos nas horas de so

frimento, mas - para quem
os recebe é uma chicota
da a mais e até se pensa
odiosamente: (-"Fecha' a
boca, pois não sabe' e não
sente nem um pingo daqui
lo que agora passo.")
Só quem viveu a experi
ência é que realmente po
de dizê-lo como foi; os ou
tros apenas se aproximam
e imaginam: comol?
Talvez, eu tenha chegado
um pouquinho mais que
os outros (desculpe: não.

quero ser egoísta, quem
'sabe tantos o fizeram )
nas minhas recordações' .

Somos tão jovens ainda

JARDIM SÃO LUIZ
Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem .. ",

Empreend. Imobiliários
Marcatto Ltda.

- �

Creci 093 - 11 t' Regilo
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguâ do Sul - se.,

.

Noyo Piplomata. \'
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Categoria e pra quem. tem.
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Jaraguá do Sul - Semana de 16 a 22 de março de 1985.

PÚBLICO PRESTIGIA AMISTO·

SO COM PERDIGÃO
Um grande público, que pfa-

d
-

leporcionou umil; a�re.c� açao ('.
Cr$ 3.900 mil, assistiu sexta-fel

ra à noite, na Arweg, o grande
I amistoso entre A.R. Cerealiste

ti. Ürbano, vice-campeã citadina

.'de 84 e a S.E.R.Perdigão, cam-

peã catarinense da te�porada

'J>assada
e a melhor equipe bra

f;ileira de futebol de s�lão, da �
ltualidade. O grande tíme perdi
(gueiro imprimiu o seu estilo e

i (sua característica e não encon-

Itrou dificuldades para golear o

quinteto jaraguaense por 10 a 3.

Paulinho (2), Jackson (2'. Gio-
. vaní (2) e I Ice -marcaram no pri
.meíro tempo, quando o placar fe
chou 7 a O a favor do quadro
de Videira e, na etapa comple
mentar, Reinaldo (2) e Giovani

ampliaram, enquanto Célio mar

cou os três gols da Urbano.
Foi um grande espetáculo que

maravilhou a platéia jaraguaen-.
se que aplaudiu as grandes joga-_
das fintas desconcertantes e fi

aplicação coletiva da equipe vi

sitante. Moisés, Malica (Osní).
Carlito. Alcir e Adi (Célio) atua
ram pela Urbano;. Pança (Mílti
nho), Paulinho,. Ike (Cíovant".
Jackson (Reinaldo] e Cíovani

(Pio), pela Perdigão. O jogo a

conteceu sexta-feira, na Arweg
e na noite anterior, a Perdigão
havia vencido o Bandeirantes,
em São Bento do Sul, 8 a 2 e, no

sábado, goleou o Besc, em Joín-
.

ville, 9 a O. De parabéns a Urba

no, pela excelente promoção e

que outras: se repitam.

CRUZ DE MALTA RECEBE AS

FAIXAS DE CAMPEÃO
Um quadrangular encerrado

com uma partida amistosa mar

cou a entrega das faixas de cam

peão pela conquista do bicam
peonato da 1 a Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol, ao Cruz
de Malta. A tarde, no Está,dio
Eurico Duwe, o quadrangular
apresentou os resultados - Real
Madrid 3 x O Vila Olímpico, D.
Pedro 5 x 1 Primavera, Vila O

límpico 2 x 1 Primavera e D.
Pedro 1 x 1 Real Madrid, ven-'
cendo o D. Pedro, rios penâltis,

CORREIO DO POVO PÁGINA·tt

por 3 a 2. Na partida de fundo
o Cruz de Malta derrotou o XV
de Outubro, de Indaial, 3 x 2,
com gols de Ademir, Milton e

Pomerode. E já no domingo, fa
zendo o jogo principal do fes
tíval esportivo da A.B ..Celesc,
no Baependi, o quadro rioluzen
sé empatou com' o Avante, de

Florianópolis, a 1 gol. O Cruz
de Malta atua neste v Q)_lQ)uüngo
em Portierode ,no Estádio do Pri

mavera, dia 24 em Indaial, dian
te do XV de Outubro e dia 31,
no Jaraguá Esquerdo, contra o

Malvice.

FU'f.EBOL DE SALÃO INICIA
CERTAME DIA 29

Está marcada para o dia 29 de

março, a . rodada ínaugural do
.

Campeonato Citadino Adulto da

Liga Jaraguaense de Futebol de
.Salão. A informação é do presi
dente Sérgio Kuchenbecker, a

pós a realização da assembléia,
no día 7, ocasião �m que ficou
acertada outra data (quinta-feira,
dia 14), para a confirmação ofi-·
cial das equipes participantes.
Antes dessa confirmação, era

certa a partiéipação da Marisol.
Arweg, Urbano, Fabril, AABB,
Coneza e Móveis Weber, de
Guaramirím, a' nova filiada. os
detalhes finais acerca do cítadí
no-adulto foram acertados no día
14, durante a reunião aconteci
da nas dependências da Arweg.:

COMISSÃO TÉCNICA E SELE
CIONADO PARA JASC

A Divisão Municipal de Espor-.
tes, após .receber da LJFS a in

formação da sua impossíbílída
de de formar um selecionado
com vistas a participar dos Ja

gos Abertos, em suas várias e

tapas, convocou a comissão téc
nica e esta, por sua vez, escolhe
u doze atletas para integrarem
a seleção, O técnico. escolhido
é Sérgio Luiz da Silva, o super
visor é Ivanir Lombardi e o mas

sagista e roupeiro, o Laguna.
Na noite de quarta-feira acon

teceu reunião na Secretaria de .

Esportes, entre os seus respon
sáveis, e foí anunciado oficial
mente os nomes dos doze convo

cados e que já foram registra
dos na COO para os Jogos Aber
tos.

BOLÃO: BAEPENDI FICA. EM
SEGUNDO EM JOINVILLE
O Clube Atlético Baependi re

presentou Jaraguá do Sul no fi
nal de semana passado, no TQf
neio de Bolão Cidade de Joín-

vílle, comemorativo aos 134 a

nos de fundação da vizinha ci
dade. Oito equipes participaram
Alvorada, Tupy, Glória, Catarí
nense, Tiradentes (Itajan, Urea

(Curitiba) e Baependi - ficando
com o título o Alvorada, promo
tor do Torneio; em segundo o

Baependi e à Tupy em terceiro,
Nélson, Valdir, Wolfgang, Viro,
Haroldo, Antônio, Ademir, Con
rado, Sebastião e Ilson (Kitta)
foram os atletas do Baependi
participantes, onda Wolfgang
destacou-se, pela melhor média,
Kitto foi o técnico e Viro o co
ordenador.

SAVIO E PADILHA VÃO COR
RER EM SÃO BENTO
A Equipe Kolhbach de Com

petições volta às pistas neste fi
nal-de-semana, para cumprir a

segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Automobílísmo
Divisão 1, no Autódromo de São
Bento do Sul. Sávio Azevedo.
com o Opala 202 na categoria
Força Livre e Orlando "Padilha"
de Souza, na 1600cc, com o Fus
Ca 7, vão tentar manter a lide
rança do campeonato, obtida
com as grandes vitórias no dia
,10 de fevereiro em São Carlos,
no Oeste Catarinense. Após essa

etapa, as próximas serão nos di
as 21/abril-Canoinhas, 12/maio
Mafra, 16/iunho-Jaraguá do Sul..
18/agosto-São Bento, 15/setem
bro-Canoinhas, 13/outubro-San
ta Cecília, 17/novembro-São Car
los e 8/dezembro-Mafra.

HELEODORO BORGES GANHA
RA QUADRA DE ESPORTES
A Escola Básica Heleodoro

Borges, da Rua Joimrille, é uma

das dezesseis unidades escola,
res de Santa Catarina que ganha
-rão quadras de esportes poliva
lentes, . que serão construídas·
pela Uned-Unidade Operacional
de Educação Física e Desportos
da Secretaria da Educação, que
na segunda quinzena de maio vai
realizar, na cidade de Concórdia,
os 13°s Jogos Escolares de San
ta Catarina, competição que en

volverá dois mil alunos/atletas.

PESCA: ATLETISMO' E FUTE
BOL. PROMOÇÖES DO SESI
São dezesseis; ao invés .das

treze anunciadas na semana pas-
. sada ,as empresas que -tomarão
parte.no Torneio de Pesca de Ca
niço do Serviço de Esportes do
Centro de Atividades do Sesi, a

ser realizado no próximo. domin
go, dia 24, na Lagoa do Volk-

mann, em Rio Cerro II. Por ou
tro lado, estão abertas até o dia
25, as inscrições para o Festival
de Velocidade (100, 200 e 400m),
no Baependi, cuja data de rea

lização é 31 de março. No dia
25 haverá reunião do Conselho
Desportivo Sesiano, oportunida
de em que, também, serão aber
tas inscrições para o Torneio do
Futebol de Campo, que será en

cerrado no dia lOde maio, a e·

xemplo do que ocorre tradicio
nalmente todos os altos.

AINDA .INDEFINIDO O FUTU=
RO DA EQUIPE/CICLISMO
Após a desativação da equipe

de ciclismo, pela Weg, contínu
am infrutíferas as negociações
com outras empresas com vis
tas ao patrocínio, segundo infir
mou terça-feira o ciclista Sílvio
Roberto Ewald. Acrescentou o

corredor que a Secretaria de E·
ducação, Cultura, Esporte e Tu
rismo do município 'e a Dívísão
Municipal de Esportes, estão, a·

gora, se empenhando a fundo,
mantendo contactos objetívan
do definir o futuro da equipe.
Por outro lado,

.

o 4° Campeona
to Jaraguaense de Bicicross, pre
visto para oito etapas, deve co

meçar no dia 13 de abril.

MTCROR.RF.GJONAIS DEFINEM
SEDE NO DIA 22

'

O .Chefe da DME de Jaraguá
do Sul, Raul Rodrízues. partici
pou sábado, em Blumenau, de
reunião com presidentes e che
fes de DMEs e CMEs, para tra
tar sobre os Jogos Abertos de
Santa Catarina, em suas várias
fases. Uma série de 'definições e

assuntos foram abordados e fi
cou determinado o dia 22 de mar
ço, às 19h30, em Joínvílle, reu

nião com 'os municípios da se

gunda região Leste/Norte, para
definir a cidade-sede dos Jogos
Microrregionais. Jaraguá do Sul
sediou no ano passado e vai apo
iar Joinville pera a sede dos Jo
gos em 85.
E já pensando _

nas competi
ções, o selecionado de

.

volíbol
masculino perdeu no dia 7 para
a seleção de São Bento do Sul,
por 4 sets a O. O volibol deve
participar dos Jogos Abertos, as-:
sim como do Campeonato' Esta
dual. O tênis de campo não par
ticipará dos JASC; em. virtude
das dífículdades- enfrentadas pa
ra a formação de,uma equípe re

presentatíva do município. O tê-.
IÜS de campo pode, ter o mesmo

caminho.
.

.
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As Anotacões de Flávio José
I

.

_.�. . ,."a��;�
A política continua quente em Jaraguá. Ontem a

conteceu o tão aguardado contacto entre o deputado
Dornbusch e o prefeito Vasel e secretariado. O depu
tado veio explicar os motivos do seu gesto (remember
episódio da Assembléia). Deve ter saído faíscas no en

contro, pois Vasel abominou o ato e não aéeita o fato.
Poâ� ter acontecido o, rompimento. Oficial.
, Independente da "reunião", os peemedebistas da re

gião já procuram um candidato a deputado às elei
ções de 86. O primeiro nome lembrado é o do prefei
to Durval Vasel; o outro, Ivo Konell. Ivo; o superse
cretário, já está mapeado para concorrer a prefeito,
embora negue. Vasel, de relações estremecidas com
o vice Décio Pia:?:era,. reluta. Mas pode acabar �ceitando.
A politica é dinâmica e se as arestas forem apara

das! até julho poderão surgir novidades. Mas o falo é
que a grande maioria dos peemedebistas não aceitam
mals o atual deputado. Querem renovação. mudança.

/Encontros têm acontecido para as providencias inici
ais e as atenções voltam-se para os dois políticos ja
raguaenses, que reúnem condições de vencer o pleito.

Esse panorama atual, por alto. Mas, com a com

posição feita e a Mesa da Assembléia eleita, comenta
-se na boca maldita nue o 10 vice-presidente Dornbusch
e o 10 secretário Octecílío, inimigos figadais, depois
dos xingamentos e troca de acusações. virão a .Iara
guá, doravante. juntos. para economizar combnstível.
A turma é de morte mesmo. Não perde uma síquer.
Ivo Konell, que foi companheiro de chapa de Regi

naldo Schiochet à vice prefeito, em 82, anda uma ara

ra com o mesmo, pois em entrevista a jornal local,
Schiochet teria afirmado que é seu "pai político", Ivo
não gostou, assim como tem gente de cabeça inchada
querendo saber quem são os membros da "igrejinha"
anunciada pelo -ex-vereador, na mesma -;-ntrevista.
Pelas bandas 'do PDS, reina calmaria relativa. Está-se

íazendo os últimos acertos, a "depuração" do novo di-
"retõrío, que será eleito dia 14 de abril. Um- dos que
devem integrá-lo é o ex-vereador Afonso Franzner,
que 'está se transferindo com armas e bagagens para
() PDS. que. em compensação, poderá perder um gran
de aliado de campanhas polítíeas. Conto depois.
As declarações do movimento econômico, que no a

no passado atingiram cem por cento em Jaraguá, pode
rão ser entregues na Prefeitura ou na Exatoria Estadual
.até 30 de abril. O apelo dirigido ao comércio e a indús-

. tria é no sentido de que preencham corretamente a de
claração, pois quem se beneficiará com isso é o próprio
município. Aqui, são mais de 1.600 empresas.

As professoras Carla Schreiner e Marlsa Pradí Flo
rtaní, da Per], participaram quarta e quinta-feiras, em

Rio do Sul, da assembIéiá da Acafe que elegeu a nova

dlretorla e onde discutiu-se, dentre outros. a implanta
ção .de um planejamento racional. harmônico e unííí-

r
cado para as 18 fundações educacionais de S. Catarina.

Esta semana aconteceu a segunda viagem do Turis
mo Férreo. Os visitantes foram recepcionados na ferro
viária pelo secretário Balduino Raulíno, ao som de um

aflnado quinteto. À noite, jantaram no Monjolo com a

música da Banda Lira da Aurora. Eles deixaram Jara
guá quinta-feira à tarde, após o almoço r."l'Malwee. Fi
caram maravilhados pela acolhida.

Os ônibus coletivos que fazem as linhas urbanas e

Interdístrítaís, trafegam desde a semana passada com

novos valores. que sofreram antecipação de 29%, em

função do aumento dos derivados do petróleo. De Cr$
350 a passagem passou para Cr$ 450.

De cocheira: Breve devem surgir novidades na área
do judiciário. Esta havendo muita movimentação à
respeito. Pelo jeito e coisa grossa.

A Pascoa vem ai. Peça ao

coelhinho juntar Balas Sasse

na sua cestinha.

Vigia cúmplice
-

Um roubo no verdadei- mo foi anunciado anteri
ro estilo hollywodiano a- armente: Desse total, a

conteceu na madrugada polícia recuperou em po
de domingo no Supenner- der de ambos Cr$ 5 mi
cado do Sesi, da Rua E- Ihões e 600 mil e os res

mílio Carlos Jourdan. Se- tantes, segundo os depoi
gundo versão do vigia Se- mentos, foram gastos pe
bastião Salvador Pereira, los dois. O inquérito po
por volta das 3h15, dois licial foi insLaurado, com

homens armados de revól- pedido de prisão preven
veres o renderam e rouba- tíva. devendo os ladrões
ram do interior do cofre, permanecer um bom tem

após arrombarem a jane- po na cadeia.
la e a porta de acesso ao

escritório, determinada

quantia em dinheiro e, em

seguida, fugiram, deixan
do-o amarrado. Cerca de
hora e meia depois, conse
guiu desvencilhar-se das
âmarras das pernas e

rumou à Delega-
pernas e rumou à Delega
cia de Polícia onde foi
atendido pelos comissários
de plantão, que o liberta
ram de vez das amarras

, \

das mãos. E contçu o ocor-

rido.
A polícia civil imediata

mente iniciou as investi

gações, após os levanta
mentos de praxe. No en-'

tanto, dada as informa

ções desencontradas e da

própria descrição dos as-.

saltantes ( um dos quais
coincidia com o próprio),
ã polícia desconfiou e con

seguiu na terça-feira que
confessasse -a verdade dos
fatos, onde ficou compro
vada a sua participação
como cúmplice do roubo.
O outro elemento, preso
em Mafra no mesmo dia,
é Osní Bayer,21 anos, que
dividiu o produto do as

salto com o vigia Sebas
tião Salvador

.

Pereira, 22
anos, ambos solteiros .

Segundo o delegado re

gional Dr. Adhemar Grub
ba, o valor do roubo foi
Cr$ 7 milhões e 700 mil e
não, Cr;$ 15 milhões co-

ASSINADO DOCUMENTO
AO IRB

Está ua cadeia
(mais um) ocorreu na Lo
térica ,Jaraguá, na Gale
ria. Os ladrões após _"es
tourarem" os elementos
vazados do banheiro, con
seguiram penetrar no : in

terior da lotérica e rou bar
cerca de Cr$ 1,6 milhão,
que, se encontra nas gil-
vetas, "eslranhamenle",
segundo o proprietário
Aldo Prada, 'pois a ordem
é sempre colocar o dinhei
ro no cofre, que fica se
guro". 'As investigações
continuam.

do assalto.

Já na madrugada de

terça-feira , outro assalto

- EJJI T A L -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado. de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
'

Faz saber' a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contrai

Antenor Lunatíní e Nancv Wedv. Rua Preso Ení
tácio Pessoa. 2884. nesta _ Adelíno Raboch. Rua
Pe. Aloisio Boeínz. 689. nesta _ Avelino Pavanel
lo. Itanocuzínho. Santa Luzia. nesta _ Adillo An
tunes. Rua José Menezottí, 112. nesta _ Aurélio
Tadeu TomaseIli. Rua Rui Barbosa. 769. Guara
mirim ._ Bernardo Alnersted, Rua Frederico Son
nenhohl, sn, nesta _ Com. e Renres. Eliane Ltda.,
Rua CeI. Emilio C. Jordan rÓ, 115. nesta _ Cláudio
Selhorst, Rua Preso Castelo Branco. 88. Schroeder.,
Enio Kuster. Rio da Luz II. nesta _ Guido A. Ca
lomeno. Rodovia Br 116. Km 167. nesta _ Gilberto

,

. de Oliveira Cunha. Rua Francisco Zacarias Lenzt.
239. nesta _ Henrtnue Lach. Isabel AÍto. COTUoá _:,
Idomar de Souza. Rua -Senador Schroeder. sn, nes
Guaramirim _ Iríneu Kasteller. Estrada Bananal
do Sul. sn, Gtiaramirim _ June Luiz Perito, Rua
Walter Maruuardt, 131. nesta _ José Pera Neto.
Av. G-"tulio Varzas. sn, nesta _ Lauro Steíndl,
Estrada Garibaldi. nesta _ Marloda Rocha. Rua Jo
ínvílle, 179. nesta _ Pedro Pasundes, BR SC 301.
nesta _ Pedro Palma da Silva. Rua Thomaz Fran
cisco de Goes, 422. nesta _Ruv'Paulo Meier. a/c
Hermes Macedo. nesta _ Rozérto Brschínz, Rua
José Bauer. sn, nesta _ Renato Utnadel, Rua, João
Toztnl. sn, Corunä _ Transnortadora Marauardt
Ltda. Estrada Rio da Luz. sn, nesta _ Valdecir
Emmerich. Av. Getulio Varzas. sn, nesta _ ViIi
baldo Schuz. Estrada Itanocuzínho. 241. nesta _

Waldir Rístow. Rio Cerro I. nesta
.
_ Fabio A.

Watzko, Rua-CeI. Proc. Gomes de Oliveira. 150.
nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e QU se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
interrnédio do presente edital para que os mesmos com

[1areçam neste: Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da. lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que-o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da 'lei, etc.

ns/Jaraeuá do Sul. 14 de marco de 1985.
Aurea Müller Grubba - Tabeliã de Notas e

Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ldo Sul
Na presença da direto

ria .da Associação Comer
cial e Industrial, do dire
tor do Samae e do presi
dente do Corpo de Bom
beiros, além de empresá
rios, o prefeito municipal
Durval Vasel assinou se

gunda-feira, os, documen
tos que serão encaminha
dos ao Instituto de Resse

guros qo Brasil, pleitean
do a. mudança da catego
ria 3 psra a categoria 1,
com vistas a redução do
valor da alíquota do se

guro contra incêndios. O
documento compoem-se
de três volumes: r"", en

focando os aspectos ge
rais do município, outro
o sistema de água e os

mananciais e' o último, a

corporação voluntária dos
bombeiros,

O encontro da Anfeb
Secção de Jaraguá do Sul
acontece à cada dois me

ses. Sábado, foram acerta
dos detalhes acerca da vi ..

agem que um grupo de
ex-pracinhas das regiões
de Jaraguá do Sul e Ita
jaí farão no mês de maio,
ao Rio de Janeiro, a fim",
de partícíparem das co

memorações . do quadra
gésimo ano do Dia da Vi
töna, no p�ríogQ de 4 a g�

Pracinhas vão ao Rio em maio
A Associação Nacional

dos Veteranos da Força
Expedicionária Brasileira

Secção' Regional de Jara

guá do Sul, promoveu no -

sábado, na Associação Re
creativa Malwee, um en

contro festivo, reunindo
os ex-pracinhas e esposas.
Além da confraterniza

ção, aconteceu a entrega
do diploma de Medalha
de Campanha concedida'
ao ex-combatente Ewaldo
Schwarz, já falecido, en

tregue à viúva, Dona Ané
lia Pisk.e Schwarz e. tam

bém, entrega do diploma
Medalha Sangue do Bra

ªil1 c9nfªriga aº ªx-C_9m-

batente Alvino Hornburg.
ferido por estilhaços de
granada no combate de
Monte Castelo, no dia 30
de novembro de 1944.,
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